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 مقدمــــــــة
الحمد هلل رب العالمٌن، والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد وعلى آله الكرام 

 : الطاهرٌن وبعد

فمع انتهاء حكم دولة الممالٌك بنهاٌة الربع األول للقرن العاشر الهجري، 

الخامس عشر المٌبلدي، وتسلم الدولة العثمانٌة زمام الحكم فً الحجاز، كانت المبلمح 

العمرانٌة األساسٌة لمدٌنة جدة قد تشكلت؛ فقد تم تشٌٌد السور والقلعة واألبراج، وؼنً 

عن القول الدور الذي لعبه السور فً إنشاء وحدة متجانسة، اجتماعٌاً واقتصادٌاً 

وعمرانٌاً بٌن عناصرها المختلفة، كما برز النمط العمرانً الذي اشتهرت به منازل 

 .وأبنٌة مدٌنة جدة

واستمر هذا الطراز طوال فترة الحكم العثمانً لمدٌنة جدة، أي لما ٌقارب 

األربعة قرون، حافظت فٌه المدٌنة على أصالتها العرٌقة، كما شهدت تطوراً فً 

عمارتها؛ فزادت أعداد جوامعها، ومساجدها، وزواٌاها، وظهرت مدارسها الرسمٌة 

ألول مرة، وانتظمت أسواقها، وتؽٌرت شوارعها ومٌادٌنها، وزاد عدد منازلها مع 

 للسكان، فظهرت الحاجة للتوسع الرأسً، وللتخصص فً الوظٌفة ةالزٌادة الطبٌعً

والدور الذي تإدٌه المنشؤة؛ فوجدت المبانً العسكرٌة، والمبانً الصحٌة، والحكومٌة، 

 .والمنشبآت المابٌة، والقناصل األجنبٌة

ولكون تلك الفترة هً جزء عزٌز من تارٌخ أمتنا اإلسبلمٌة العرٌقة، تحمل 

تمٌزاً وأصالة تستحق مزٌداً من البحث والدراسة، للكشؾ عن عبقرٌة إنسان هذه 

األرض فً التؽلب على الظروؾ البٌبٌة والمناخٌة والسٌاسٌة، وحفاظاً على هذا 

التراث العمرانً بتدوٌنه فً ذاكرة األجٌال القادمة، وخاصة مع ما ٌحدث فً المنطقة 

التارٌخٌة من تؽٌرات كبٌرة، نتٌجة لعوامل مناخٌة وزمانٌة، وما ٌحدث من حرابق 

وعملٌات هدم مما ٌهدد المنطقة بالزوال، فؤصبح من الضروري إعداد عمل توثٌقً 

مدعم بالصور واألشكال والخرابط، لمعرفة ممٌزات هذه العمارة، والتطورات التً 

 . مرت بها فً ضوء الظروؾ السٌاسٌة واالقتصادٌة التً عاصرتها

فمن هنا نشؤت لدي الفكرة فً إعداد دراسة حضارٌة تارٌخٌة تصور مدٌنة جدة 

بعمابرها الدٌنٌة والمدنٌة والعسكرٌة فً العصر العثمانً، وهو عمل احتاج إلى 

االطبلع على عدد كبٌر من المصادر والمراجع فً تارٌخ المدٌنة، وإلى جمع أكبر 
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عدد ممكن من الوثابق المتعلقة بالموضوع، وحصر الخرابط والصور القدٌمة ما أمكن 

ذلك، باإلضافة إلى وصؾ وتصوٌر ما تبقى من اآلثار، من خبلل الدراسة المٌدانٌة، 

وعمل رفع مساحً لها، وتطبٌق ما عرفناه من مواقع معالم جدة فً العصر العثمانً 

 .على خرٌطة حدٌثة للمنطقة التارٌخٌة

وفً سبٌل ذلك قمت بزٌارة عدد من المدن ومراكز البحث، ومنها مدٌنة 

إستانبول، وبحثت عن الوثابق والمراجع فً أرشٌؾ رباسة الوزراء، وفً مكتبة 

قصر ٌلدز، ومكتبة جامعة إستانبول، ومكتبة جامع السلٌمانٌة، ومركز إسبلم 

للدراسات اإلسبلمٌة، وزرت مدٌنة الرٌاض وبحثت فً دارة الملك عبدالعزٌز، 

ومكتبة الملك فهد، ومكتبة جامعة الملك سعود، ومعهد اإلدارة، ومركز الملك فٌصل 

للبحوث والدراسات اإلسبلمٌة، ومكتبة المللك عبدالعزٌز العامة، وفً جدة زرت كبلً 

من مركز موسوعة جدة، ومكتبة جامعة الملك عبدالعزٌز، وأمانة مدٌنة جدة، واإلدارة 

مدٌنة )العامة لؤلوقاؾ والمساجد، والمحكمة الكبرى، ومتحؾ عبد الرإوؾ خلٌل

، وبمكة المكرمة معهد خادم الحرمٌن ألبحاث الحج، ومكتبة الملك عبدهللا  (الطٌبات

. بجامعة أم القرى، ومكتبة الحرم، ومركز تارٌخ مكة المكرمة والمدٌنة المنورة

وبالمدٌنة المنورة قمت بزٌارة مكتبة عارؾ حكمت، والمكتبة العامة، باإلضافة إلى 

عدد كبٌر من المكتبات الخاصة، ومعارض الكتاب فً مختلؾ المدن لبلطبلع على ما 

 .   هو جدٌد فً مجال البحث

واقتضت طبٌعة موضوع البحث أن ٌشتمل على دراسة تمهٌدٌة، وخمسة فصول 

 :وخاتمة، على النحو التالً 

 : الدراسة التمهٌدٌة

تناول تطور العمارة فً مدٌنة جدة منذ قبل اإلسبلم حتى نهاٌة العصر 

المملوكً، مع ذكر ما أورده الرحالة والمإرخون من وصؾ للمدٌنة، وإخضاع ذلك 

للنقد والتمحٌص، وذكر أهم األحداث العسكرٌة والسٌاسٌة التً أثرت على عمارة 

 .  المدٌنة

 :الفصل األول

ُكرس هذا الفصل لدراسة العوامل المإثرة على نمو وتطور عمارة مدٌنة جدة 

العامل األول الموقع : خبلل فترة الحكم العثمانً، وقسمت إلى أربعة عوامل
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الجؽرافً، والبٌبة المحلٌة، وأثرهما فً تطور جدة عمرانٌاً، أما العامل الثانً فتمثل 

وتمثل العامل الثالث . فً تؤثٌر اإلسبلم ودور الحج على تنوع الطابع المعماري لجدة

فً األحداث السٌاسٌة، والتنظٌمات اإلدارٌة، وسٌاسة الحكومة العثمانٌة فً تعمٌر 

 .جدة، ورابعاً العامل االقتصادي 

 :الفصل الثانً

ٌختص هذا الفصل بدراسة العمابر الدٌنٌة من مساجد، ومدارس، وأربطة، 

وذلك بمحاولة حصرها، ومن ثم دراسة تارٌخ عمارة كل منشؤة والترمٌمات التً 

، تعرضت لها على مدى تارٌخها ما أمكن ذلك، مع وصفها معمارٌاً بؤبعادها

وواجهاتها، ووحداتها العمرانٌة، وتصوٌرها، وعمل رفع مساحً لما بقً منها إلى 

 .عصرنا الحالً

 :الفصل الثالث

ُخصص لدراسة العمارة المدنٌة بمدٌنة جدة خبلل فترة الحكم العثمانً، وابُتدئ 

الفصل بدراسة مراحل نمو النسٌج العمرانً، ثم تبع ذلك خمسة مباحث، قدمت 

وصفاً للشوارع والحارات، ثم األسواق والخانات، ثم المبانً التً أنشبت لمعالجة 

الوضع الصحً من مستشفى ومحاجر صحٌة، وتبل ذلك دراسة المٌناء ومنشآته، ثم 

تم استعراض مصادر المٌاه ابتداًء باآلبار ثم الصهارٌج، ثم مجاري عٌون الماء، ثم 

األسبلة والبازانات والكنداسة، وٌختم الفصل بدراسة المنازل من حٌث تخطٌطها، 

وطرٌقة بنابها، ودراسة واجهاتها، وفراؼاتها الداخلٌة، وتم دراسة أربعة منازل 

 . مختارة دراسة وصفٌة تحلٌلٌة

 :الفصل الرابع

تحدثت : ُخصص لدراسة العمارة العسكرٌة، وضم عدداً من المباحث المستقلة

فً المبحث األول عن تارٌخ عمارة السور، وما طرأ علٌه من ترمٌمات وصٌانة 

طوال فترة الحكم العثمانً، وألحقت به تارٌخ الخندق، وفً دراسة مستقلة  وصفت 

أبواب السور وأبراجه، تبله دراسة عدد من المبانً الحكومٌة العسكرٌة، مثل القلعة 

والثكنة والمعسكر والمخفر والسجن، وتم دراسة تنظٌمات قوات الجٌش البرٌة 

وختمت الفصل بمناقشة أثر التحصٌنات العسكرٌة فً الدفاع عن جدة، . والبحرٌة

ومدى نجاحها فً صد عدد من التهدٌدات التً واجهتها المدٌنة خبلل حكم الدولة 

 .العثمانٌة لها
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 : الفصل الخامس

أُفردت هذا الفصل للدراسة التحلٌلٌة الفنٌة، والمقارنة لبعض المعالم واألسالٌب 

األول تحدثت عن العناصر المعمارٌة المختلفة : المعمارٌة، واحتوى على ثبلثة محاور

من مآذن ومحارٌب وأسقؾ وعقود، والثانً خصص لدراسة بعض  النقوش الخطٌة 

والعناصر الزخرفٌة بؤنواعها، والثالث اشتمل على دراسة أهم مواد البناء مع توضٌح 

 .طرق البناء

 :الخاتمة والتوصٌات

ُختم البحث بالنتابج التً تم التوصل إلٌها من خبلل هذه الدراسة، وأهم 

كما تضمن البحث العدٌد من الخرابط، التً منها ما سوؾ ٌنشر ألول مرة . التوصٌات

وعدد كبٌر من الوثابق، باإلضافة إلى الصور واألشكال والرفع المساحً، وقد أفرد 

 .(المجلد الثانً)لها مجلد مستقل

 :منهج البحث

اختلؾ المنهج المتبع فً البحث تبعاً لكل مرحلة من مراحله، وهو منهج تكاملً 

 :تكون من

من خبلل المصادر التارٌخٌة والوثابق المتوفرة تتبع :  منهج العرض التارٌخً-

البحث التطورات الزمنٌة لتارٌخ مدٌنة جدة خبلل العصر العثمانً، بجوانبها السٌاسة 

واالقتصادٌة واإلدارٌة، كما لم ٌؽفل عن دراسة المراحل الزمنٌة التً مرت بها أي 

 . منشؤة معمارٌة من بداٌة عهد عمارتها إلى نهاٌة الحكم العثمانً للمدٌنة

لما كان جانب كبٌر من البحث ٌختص بدراسة :  المنهج الوصفً التحلٌلً-

المبانً والمنشآت المعمارٌة لمدٌنة جدة خبلل العصر العثمانً، فقد حاولت حصر ما 

هو متبٍق من العمابر الدٌنٌة والمدنٌة والعسكرٌة، ووصفها مع دراسة وتحلٌل 

 .وحداتها، وواجهاتها، وعناصرها الفنٌة، والوظٌفٌة المختلفة لها

واستخدم فً مقارنة العناصر المعمارٌة المكونة للعمارة :  المنهج المقارن-

العثمانٌة بمدٌنة جدة مع مثٌبلتها فً مدن عربٌة وإسبلمٌة مختلفة، ومحاولة معرفة 

 .أوجه الشبه واالختبلؾ بٌن تلك العناصر

واعتمدت فً هذه الدراسة على عدد كبٌر من الوثابق و المصادر والمراجع 

 : العربٌة واألجنبٌة، وفٌما ٌلً نعرض لتلك المصادر والمراجع 
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 :الوثائق والصكوك الشرعٌة:  ووًال 

بفضل من هللا وتوفٌقه قمت بجمع صور ما ٌقارب مابتً وثٌقة عن مدٌنة جدة، 

واستفدت فً البحث من مبة وأربعة وعشرٌن وثٌقة، كانت مصدراً الؼنى عنه فً 

إثراء البحث بالمعلومات الهامة، ومما ال ٌخفى على أحد التكلفة المادٌة، والجهد 

الكبٌر، والوقت المبذول فً جمع وترجمة وترتٌب وقراءة تلك الوثابق، بالشكل الذي 

 : ولقد تم لً جمع هذه الوثابق من . ٌتٌح استنتاج المعلومات المتعلقة بالبحث

وٌحوي على عدد كبٌر من التقارٌر : أرشٌؾ رباسة الوزراء فً إستانبول (ٔ)

والخطابات التً أعدت من قبل إدارٌٌن أو ضباط أو مفتشٌن عثمانٌٌن، وهً 

ذات قٌمة علمٌة كبٌرة، حٌث أمدتنً بالكثٌر من المعلومات التً تكشؾ ألول 

مرة من حٌث التنظٌمات اإلدارٌة، واألوضاع الصحٌة، والمنشآت والترمٌمات 

 . العمرانٌة

وٌحوي قسم الوثابق بالدارة على عشرات :  دارة الملك عبدالعزٌز بالرٌاض (ٕ)

اآلالؾ من الوثابق العثمانٌة والبرٌطانٌة التً تخص الفترة الزمنٌة قٌد الدراسة، 

وتتمٌز وثابق الدارة باحتوابها على ملخص باللؽة العربٌة، ٌعرض باختصار ما 

 .تتحدث عنه الوثٌقة، مما وفر الكثٌر من الجهد والتكلفة والوقت

تحوي مكتبة الملك فهد قسماً خاصاً بالوثابق :  مكتبة الملك فهد الوطنٌة بالرٌاض (ٖ)

التركٌة، واستفدت من المكتبة فً الحصول على صور من سالنامة والٌة 

الحجاز، كما حصلت على بعض الوثابق الخاصة بالحالة السٌاسٌة، 

 .واالقتصادٌة، والصحٌة، وجلب مٌاه العٌون للمدٌنة

واستفدت منه :   معهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج بجامعة أم القرى (ٗ)

فً الحصول على عدد من الوثابق الخاصة بالمساجد، والوضع الصحً 

 .بالحجاز

وهً تهتم بجمع كل ما ٌخص تارٌخ مدٌنة جدة، :  موسوعة تارٌخ جدة بجدة (٘)

وجمعت بعض الوثابق الخاصة بإٌصال المٌاه لجدة عن طرٌق العٌون، 

 . وبالحركة التجارٌة للمدٌنة

جمعت منه بعض الوثابق التً تصور المدٌنة فً :  معهد اإلدارة بالرٌاض (ٙ)

مرحلة ما قبل النهضة الحضارٌة، التً شهدتها بعد انضمامها لحكم الدولة 
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 .السعودٌة فً عهد الملك عبدالعزٌز ـ طٌب هللا ثراه ـ

تحصلت من المحكمة على عدد من الصكوك :  المحكمة الشرعٌة الكبرى بجدة (7)

 .الخاصة بؤوقاؾ مدٌنة جدة خبلل فترة الحكم العثمانً

 : كتب الرحالت : ثانٌاًال 

اعتمدت بشكل كبٌر فً القسم الخاص بالتمهٌد من البحث، الذي ٌختص بدراسة 

المرحلة التارٌخٌة ما قبل الحكم العثمانً لجدة، على العدٌد من كتب الرحبلت من 

 :أهمها

ـ رحلة ابن جبٌر
( )

: 

، (م8ٕٔٔ-ٖٗٔٔ/هـٗٔٙ-8ٕ٘)هو محمد بن أحمد بن جبٌر الكنانً األندلسً 

رسالة اعتبار الناسك قً ذكر اآلثار الكرٌمة والمناسك، المعروؾ : "ٌعتبر كتابه

، من أهم الرحبلت التً وصفت جدة، حٌث دخل مدٌنة جدة فً عهد "برحلة ابن جبٌر

األمٌر مكثر بن عٌسى أمٌر مكة، ووصفها وصفاً شامبلً استطاع من خبلله أن ٌرسم 

 .القرن الثانً عشر المٌبلدي/ صورة عن جدة فً القرن السادس الهجري

ـ رحلة ابن المجاور
( )

: 

، وٌعتبر كتابه  الشٌبانًهو جمال الدٌن أبو الفتح ٌوسؾ بن ٌعقوب بن محمد

مصدراً هاماً " صفة ببلد الٌمن ومكة وبعض ببلد الحجاز، المسمى تؤرٌخ المستبصر"

فً وصؾ بعض المدن فً الجزٌرة العربٌة فً القرن السابع الهجري، الثالث عشر 

وهو ٌصور مدٌنة جدة بشكل جٌد، أما من الناحٌة التارٌخٌة فكان على . المٌبلدي

 . الباحث عدم االعتماد على أقوال ابن المجاور، ما لم ٌعرضها للفحص والتمحٌص

 ـ رحلة ابن بطوطة
( )

:  

                                                 
رسالة اعتبار الناسك قً ذكر اآلثار الكرٌمة والمناسك، المعروؾ برحلة : بو الحسن محمد بن أحمد أ( )

  .ط.د، ت.د، لبنان، ، دار الشرق العربً، بٌروت(هـ8ٔ٘- 78٘ )ابن جبٌر

صفة ببلد الٌمن ومكة وببلد :  الفتح ٌوسؾ بن ٌعقوب بن محمد الشٌبانًوابن المجاور جمال الدٌن أب  ()

  .م998ٔراجعه ممدوح حسـن محـمد، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، ، (تؤرٌخ المستبصر :المسمى)الحجاز

، (المعروؾ برحلة ابن بطوطة)تحفة األنظار فً ؼرابب األمصار وعجابب األســفار، : بن بطوطة ا( )

 .م99ٕٔ/هـٕٔٗٔ، ٕط، بٌروت، قدم له وحققه محمد عبد المنعم العرٌان، دار إحٌاء العلوم
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–ٖٖٓٔ/هـ779-7ٖٓ)هو محمد بن عبد هللا بن محمد اللواتً الطنجً 

، زار العدٌد من البلدان اإلسبلمٌة، و بعض ببلد الشرق، واستؽرقت رحبلته (م77ٖٔ

تحفة النظار فً ؼرابب األمصار وعجابب " سبعاً وعشرٌن سنة، تحدث فً كتابه 

عن اسم جدة وسبب التسمٌة، وعن طرٌقة حفظ المدٌنة للمٌاه، وعن " األسفار

مسجدٌها، وعن الحالة االقتصادٌة للسكان من أهل البلد، ومن خبلل وصفه استطعنا 

 .الرابع عشر المٌبلدي/ أن نتصور الحٌاة فً جدة فً القرن الثامن الهجري

ـ رحلة فارثٌما
( )

: 

ٌُعد فً طلٌعة الرّحالة الؽربٌٌن الذٌن زاروا الحجاز الّرحالة اإلٌطالً لودفٌكو  و

الذي تسمى  (م7ٔ٘ٔ-ٙ٘ٗٔ/هـ8ٙٔ-9ٖٕ ) Ludvico di Varthemaادي فارثٌم

، ومكث فً (مٖٓ٘ٔ/هـ9ٓ9)بالحاج ٌونس ورافق قافلة من حجاج الشام فً سنة 

، وتحدث عن المدٌنة المنورة جمكة المكرمة عدة أسابٌع ووصفها، ووصؾ مناسك الح

وقدر عدد أسر جدة . وجدة، ووصؾ الحٌاة المعٌشٌة فٌهما، وأورد حكاٌات طرٌفة

باللؽة اإلٌطالٌة  Itinario) إٌتٌنارٌو)ونشر عن رحلته كتابه . بخمس مبة أسرة

 .ٌةراً، وُترجم إلى عدة لؽات أوروبكبً كتابه بعد نشره رواجاً ىم ولقٓٔ٘ٔعام

 

 

 

 ما فً فترة الحكم العثمانً لجدة فكان ممن زارها وقام بوصفها، واستفدت من 

 :وصص رحالتهم كثٌراًال 

ـ رحلة  ولٌا جلبً
( )

: 

الكثٌر من البلدان، وكان  (مٔٔٙٔ/هـٕٓٓٔ)زار أولٌا جلبً المولود فً عام 

من أواخر رحبلته الرحلة التً قام بها إلى الحجاز ألداء فرٌضة الحج عام 

ثم اتجه إلى جدة، وقام بوصؾ السفن القادمة إلٌها، كما وصؾ  (م7ٔٙٔ/هـ8ٕٓٔ)

وتكمن أهمٌة هذا الوصؾ فً أنه ٌتمٌز بالدقة كما . قلعتها، وأحصى جوامعها وخاناتها

السابع عشر / ٌمثل فترة تارٌخٌة قلٌلة المصادر، وهً القرن الحادي عشر الهجري

                                                 
دار األندلس ، المختار من رحبلت الحجازٌة إلى مكة والمدٌنة: محمد حسن عقٌل الشرٌؾ  ()

  .مٕٓٓٓ/هـٕٔٗٔ، ٔط، الخضراء

، ٔالرحلة الحجازٌة، ترجمة الصفصافً أحمد المرسى، القاهرة، دار األفاق العربٌة، ط: أولٌا جلبً ()

 .م999ٔ



 

 

  (9) 
 

 .المٌبلدي

(Burkhardt) ـ رحلة بوركهارت6
( )

: 

( Gohann Ludwing Burkhardt)زار الرحالة السوٌسري جون بوركهارت

 وٌنبع، وتجول فٌها فترة من الزمن ، وجدة، والطابؾ، والمدٌنة المنورة،مكة المكرمة

 إلى الربع األول من سنة (م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ)تبلػ عشرة أشهر، من منتصؾ سنة 

، وسجل كل ما شاهده، وكل ما عّن له عن تلك الببلد وأهلها، (م8ٔ٘ٔ/هـٖٕٔٔ)

وصل  .وأنماط حٌاتهم االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة

 بن عبدهللا الشامً إبراهٌم هو ، جدة تحت اسم مستعارإلى (Burkhardt)بوركهارت

 وعادات المسلمٌن ،لقد مكنته معرفته باللؽة العربٌة. ضمن قافلة من الحجاج النوبٌٌن

 وٌعد من أهم الرحالة الذٌن كتبوا عن مدٌنة .من الظهور بشخصٌة مسلم بنجاح كبٌر

جدة، وقدم لنا وصفاً للعدٌد من جوانبها المعمارٌة كالسور، واألبراج، والمساجد، 

 .والمٌناء، واألسواق

ـ رحلة تامٌزٌٌه
( )

: 

" ، عدداً من فصول كتابه (Tamisier)أفرد الرحالة الفرنسً مورٌس تامٌزٌٌه

، (م8ٖٗٔ/هـٕٓ٘ٔ)لوصؾ مدٌنة جدة التً زارها فً عام "  رحلة فً ببلد العرب

وقد قدم وصفاً دقٌقاً وماتعاً عن الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والتركٌبة 

 .السكانٌة والعمرانٌة للمدٌنة

ـ رحلة إبراهٌم رفعت
( )

:  

مرآة "كتابه  (م9ٖٗٔ-8٘ٙٔ/هـٖٖ٘ٔ–7ٖٕٔ)ألؾ اللواء إبراهٌم رفعت باشا 

بعد زٌاراته للحجاز، ألداء فرٌضة الحج، حٌث كان أمٌراً للحج المصري " الحرمٌن

، وٌعد هذا الكتاب (م9ٓ7ٔ–9ٖٓٔ–9ٕٓٔ/هـٕٖ٘ٔ  –ٕٖٔٔ–ٕٖٓٔ)فً سنوات 

من أكثر كتب الرحبلت فابدة، لما ٌحوٌه من صور، وخرابط ووصؾ لمشاهداته، 

                                                 
رحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ترجمة عبد العزٌز صالح الهبلبً، : جون لوٌس بوركهارت  ()

 .   م99ٕٔ/هـٖٔٗٔ، ٔوعبدالرحمن عبد هللا الشٌخ، مإسسة الرسالة، ط

ل زلفة، دار ببلد آمحمد بن عبدهللا : ، ترجمة(الحجاز)رحلة فً ببلد العرب: مورٌس تامٌزٌٌه  ()

 .مٕٔٓٓ/هـٕٔٗٔ،الرٌاض، ٔالعرب للنشر والتوزٌع، ط

 ( .ت)د ، ( ط)مرآة الحرمٌن د: إبراهٌم رفعت باشا  ()



 

 

( 10) 
 

وهو ما ساعد كثٌراً فً دراسة التطور العمرانً لهذه المدنٌة، كما وصؾ لنا أوضاع 

الحجٌج الصحٌة، باإلضافة إلى وصؾ بعض النواحً السابدة فً الحجاز، كالتعلٌم، 

 .    والطرق، والعادات والتقالٌد

 : هم المصادر والمراجع العربٌة التً استفدت منها فً هذا البحث: ثالثاًال 

السالح والعدة فً تارٌخ جدة):كتاب  - 
( )

 :وبن فرج( 

خصص الشٌخ عبد القادر بن فرج كتابه للحدٌث عن مدٌنة جدة، و أفادنً 

الكتاب كثٌراً؛ للمعلومات القٌمة التً حواها عن سور جدة وأبوابها وأبراجها، وتحدث 

 .عن عمارة المساجد وترمٌماتها، كما تحدث عن الزواٌا، والمقابر، وسكان جدة

الجواهر المعدة فً فضائل جدة):كتاب-  
( )

 :للحضراوي( 

أتم كتابته فً عام  (م9ٓ9ٔ/ هـ7ٕٖٔت)تؤلٌؾ الشٌخ أحمد محمد الحضراوي

،  وقد استفدت منه فً الحدٌث عن العدٌد من المظاهر العمرانٌة، (م87ٔٔ/هـ88ٕٔ)

كالمساجد، واألسواق، والمدارس، والسور، والثكنة العسكرٌة، واألبواب، واألبراج، 

 .وؼٌرها من مظاهر العمران فً مدٌنة جدة 

تارٌخ مدٌنة جدة):كتاب - 
( )

 :لألنصاري ( 

وتحدث األنصاري فً هذا الكتاب عن تارٌخ جدة، وتطورها العمرانً، 

والسكانً، وتحدث عن مساجدها، ومدارسها، وأسواقها، واستفدت من هذا الكتاب فً 

 .العدٌد من مواضٌع الرسالة

الجزٌرة العربٌة فً الوثائق البرٌطانٌة):كتاب - 
( )

 :لنجدة فتحً صفوة( 

وقد ركز الكتاب بمجلداته على أوضاع الجزٌرة العربٌة كما تظهر من خبلل 

المراسبلت المحفوظة باألرشٌؾ البرٌطانً، وأفادنً الكتاب فً العدٌد من فصول 

                                                 
مصطفى : السبلح والعدة فً تارٌخ جدة ، تحقٌق: عبد القادر أحمد محمد بن فرج الجدي الحجازي   ()

  .م998ٔ/هـ 8ٓٗٔ، دمشق دار ابن كثٌر، ٔالحددي، ط

الجواهر المعدة فً فضابل : (م9ٓ9ٔ/هـ7ٕٖٔت)أحمد محمد أحمد الحضراوي المكً الشافعً   ()

  .م ٕٕٓٓ/ هـٖٕٗٔ، ٔجدة، تحقٌق علً عمر، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، ط

 .م9ٖٙٔ/هـ8ٖٖٔ، ٔ ط، جدة،تارٌخ مدٌنة جدة، دار األصفهانً: عبد القدوس األنصاري  ()

، ٕدار الساقً، ط( نجد والحجاز )الجزٌرة العـــربٌة فً الوثابـق البرٌطانٌة : نجدة فتحً صفوة  ()

 .مٕٓٓٓ
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 .الدراسة، وخاصة ما ٌتعلق منها بالتعلٌم، والتنظٌمات البلدٌة لمدٌنة جدة

 :المراجع التركٌة: رابعاًال 

العرب جزٌرة  مرآة):كتاب - 
( )

 :ألٌوب صبري باشا( 

وقد قسم هذا الكتاب إلى ثبلثة أجزاء مشتملة على ثبلثة موضوعات هامة، 

تحدث فً الجزء األول عن تارٌخ مكة، أما الجزء الثانً فقد أورده للحدٌث عن 

المدٌنة المنورة وتارٌخ الحرم النبوي، أما الجزء الثالث وهو الذي ٌعنٌنً بالدرجة 

وقد تضمن فصبلً عن مدٌنة جدة، متحدثاً عن " مرآة جزٌرة العرب"األولى فقد سماه 

عدد السكان والمنازل والجوامع والمساجد، كما وصؾ السور، واألبراج، والمدارس، 

 .والمٌناء

 خلفاء عظام عثمانٌة حظر تنبك ،خدمات العثمانٌٌن فً الحرمٌن الشرٌفٌن ):كتاب- 

شرٌفن ٌدكى  ثار مبرورة ومشكورة هما ٌونلرندن حرمٌن
( )

 .لمحمد األمٌن المكً( 

وكما هو واضح من عنوانه ٌتحدث الكتاب عما قام به السبلطٌن العثمانٌون فً 

مكة المكرمة والمدٌنة المنورة بصفة خاصة والحجاز بصفة عامة من عمابر 

وإنشاءات، وما زودوا به المنطقة من قوات عسكرٌة، وفٌما ٌخص مدٌنة جدة تحدث 

 .الكتاب عن صادرات جدة ووارداتها، كما نشر قابمة بؤسماء الوالة العثمانٌٌن بالحجاز

الحجر الصحً فً الحجاز):كتاب -  
( )

 :لجولدن( 

وترجمه  (م9ٔٗٔ–8ٙ٘ٔ)وهو كتاب باللؽة التركٌة ألفته جولدن صاري ٌلدز

عبد الرزاق بركات، وٌعد الكتاب مصدراً وثابقٌاً مفصبلً عن األحوال : الدكتور

التاسع عشر المٌبلدي، واستفدت /الصحٌة بالحجاز، فً القرن الثالث عشر الهجري

 .من هذا الكتاب خاصة فً موضوعً الحج، والنظام الصحً

 شراص مكة المكرمة و مـرائها فً العهد العثمانً ):كتاب - 
( )

 :لجارشلً( 

                                                 
ترجمة وتعلٌق أحمد فإاد متولً، و الصفصافً أحمد ، مرآة جزٌرة العرب: أٌوب صبري باشا ()

 .ت .المرسى، دار األفاق العربٌة، د

خلفاء عظام عثمانٌة حظر تنبك )خدمات العثمانٌٌن فً الحرمٌن الشرٌفٌن : محمد األمٌن المكً  ()

الطبعة العثمانٌة )، ترجمة ماجدة مخلوؾ (حرمٌن شرٌفن ٌدكى أثار مبرورة ومشكورة هما ٌونلرندن

 .م ٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ،ٔ، دار األفاق العربٌة،ط(هـ8ٖٔٔ

عبدالرزاق بركات، : م ، ترجمة9ٔٗٔ-8ٙ٘ٔالحجر الصحً فً الحجاز : جولدن صاري ٌلدز  ()

  .مٕٔٓٓ/ هـٕٕٗٔ، ٔراجعه سعد الشامان، مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلســـبلمٌة ط
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تحدث فٌه المإلؾ إسماعٌل حقً أوزن جارشلً عن تارٌخ منطقة الحجاز، 

وعن األمراء األشراؾ، وتارٌخ والٌتهم إمارة مكة، وارتباطهم بالدولة العثمانٌة، 

واستفدت من هذا الكتاب فً دراسة التنظٌمات اإلدارٌة، وفً ترجمة عدد من 

 .الشخصٌات التركٌة وأمراء الحجاز من األشراؾ

 :المراجع األجنبٌة : خامساًال 

):كتاب - )   JIDDAH PORTRAIT OF AN ARABIAN CITY) ألنجلو

( (ANGELO  PESCEبسً 

وهو كتاب تتبع فٌه الكاتب بالتسلسل الزمنً ما كتبه الجؽرافٌون األوابل، وما 

سطره الرحالة العرب، واألجانب فً كتبهم عن مدٌنة جدة، باإلضافة إلى ذلك فهو 

 . ٌحتوي على مجموعة من الصور والخرابط القدٌمة، ذات القٌمة العلمٌة الكبٌرة

The Hijaz Under Ottoman Rule)): كتاب    - 
( )

 .للدكتور صالح العمر 

تحدث فٌه الكاتب عن الحالة السٌاسٌة والعسكرٌة للحجاز فً الفترة الزمنٌة 

م، كما ٌناقش التؤثٌر البرٌطانً على الوضع السٌاسً واالقتصادي فً 1914 -1869

 .الحجاز، واستفدت منه فً دراسة التنظٌمات العسكرٌة واإلدارٌة فً مدٌنة جدة

  Religeon, Society and the State in Arabia The Hijaz Under the):كتاب   - 

)(William Ochsenwald)لولٌام أوكسٌنولد  )
 Ottoman Control,1840-1908)) 

وهو كتاب تحدث فٌه المإلؾ عن التؤثٌر الدٌنً على الحٌاة االجتماعٌة، 

والسٌاسٌة فً مدن مكة وجدة والمدٌنة المنورة، كما ٌلقً الضوء على طبٌعة الحكم 

العثمانً فً أواخر سنواته للمنطقة، وتكمن قٌمته فً أن معظم معلوماته مستقاة من 

 . الوثابق التركٌة، والبرٌطانٌة، وافدت منه فً الحدٌث عن الحركة التجارٌة لمدٌنة جدة

 :البحوث والدراسات العلمٌة: سادساًال 

                                                                                                                                               
خلٌل علً : ترجمة، ها فً العهد العثمانًإأشراؾ مكة المكرمة وأمـرا: إسماعٌل حقً جارشلً ()

  .مٖٕٓٓ/هـٕٗٗٔ،ٔط ،الدار العربٌة للموسوعات، مراد

()Angelo Pesce: Jiddah Portrait of an Arabian City ,England,Falcon Press, 1974. 
 
()Saleh Muhammed Al Amr: The Hijaz Under Ottoman Rule 1869 

1914:Ottoman Vale, the Sharif of Mecca, and the Growth of British Influence, 

Riyadh, Riyadh University,1978. 

()William Ochsenwald: Religeon, Society and the State in Arabia The Hijaz 

Under the  Ottoman Control,1840 - 1908, Ohio State University Press, 

Columbus,1984. 
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ورجعت فً هذه الرسالة إلى عدد كبٌر من البحوث والدراسات والرسابل 

 :العلمٌة التً أفادتنً كثٌراً مثل

تارٌخ عمارة سور مدٌنة جدة منذ القرن العاشر الهجري حتى نهاٌة :" بحث- ٔ 

العصر العثمانً
( )

عادل ؼباشً الذي تحدث فٌه عن سور مدٌنة :لؤلستاذ الدكتور " 

جدة، وأبوابها، وأبراجها، وقد استفدت من هذا البحث فً وصؾ السور، وخاصة أن 

البحث أورد مخططاً تفصٌلٌاً لمسقط السور عن وثٌقة عثمانٌة مإرخة 

  .(م8٘ٓٔ/ه7ٕٙٔ)بعام

إٌصال مٌاه العٌون إلى مدٌنة جدة منذ القرن العاشر حتى نهاٌة : "بحث- ٕ

القرن الثالث عشر للهجرة 
( )

عادل ؼباشً، تحدث فٌه عن إٌصال : لؤلستاذ الدكتور" 

مٌاه عٌن وادي قوز إلى مدٌنة جدة، و استفدت من هذا البحث فً موضوع المٌاه، 

 .وخاصة مٌاه العٌون

الصناعات الخشبٌة المعمارٌة بمدٌنة جدة فً العصر العثمانً: "بحث- ٖ
()

 "

وفٌه تحدث الباحث عن دراسة الصناعات الخشبٌة فً عمارة جدة، وقد استفدت من 

 .هذه الدراسة فً موضوع الدراسة التحلٌلٌة، وخاصة فً العناصر الزخرفٌة

كما أن من المصادر التً جمعت منها المادة العلمٌة للبحث بعض المقاببلت 

الشخصٌة التً أجرٌتها مع عدد من كبار السن من أهل المنطقة، الذٌن أفادونً كثٌراً 

 .فً تعٌٌن معالم المدٌنة المتبقٌة، وتحدٌد األماكن المندثرة منها

ًّ من فضل وتوفٌق،  وفً ختام هذه المقدمة فإنً أحمد هللا الكرٌم على ما مّن عل

فكثٌراَ ما كنت أبحث عن معلومة معٌنة وال أجدها، ثم ومن ؼٌر جهد منً بل بمنه 

ومن نعمه علً أن أتاح لً العمل تحت إشراؾ . وكرمه أجدها فً ثناٌا كتاب آخر

                                                 
عمارة سور مدٌنة جدة منذ القرن العاشر الهجري حتى نهاٌة العصر : عادل محمد نور ؼباشً  ()

 . بمجلة متحؾ الفن اإلسبلمً، القاهرة العثمانً، بحث معد للنشر

إٌصال مٌاه العٌون إلى جدة منذ القرن العاشر حتى نهاٌة القرن الثالث : عادل محمد نور ؼباشً  ()

عشر للهجرة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللؽة العربٌة وآدابها، 

 .ٕٓٗٔ،شعبان،9ٔ،عٕٔج

الصناعات الخشبٌة المعمارٌة بمدٌنة جدة فً العصر العثمانً، رسالة : عبدهللا زاهر الثقفً  ()

   .(مٕٔٓٓ/ هـٕٕٗٔ)ماجستٌر، كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة، جامعة أم القرى،مكة المكرمة ،
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عادل محمد نور ؼباشً، حٌث كان لً العالم المرشد، والمربً : األستاذ الدكتور

الصبور، والوالد الحنون، ولقد وجهنً ألفضل المراجع والمصادر التارٌخٌة، كما لم 

ٌبخل علً بما فً مكتبته من أمهات الكتب وأبحاثه القٌمة، وكانت مبلحظاته التً 

. ظهر من خبللها، أدب العالم، وعلم األدٌب ما وجه رسالتً فً االتجاه العلمً السلٌم

جعل هللا ما قام به من جهد فً موازٌن حسناته ٌوم الدٌن، كما أدٌن بالشكر الجزٌل 

لجامعة أم القرى العرٌقة متمثلة فً شخص عدد من رجالها األوفٌاء، ومنهم األستاذ 

عبدهللا بن سعٌد الؽامدي ربٌس قسم الدراسات العلٌا التارٌخٌة والحضارٌة : الدكتور

عبدهللا بن حسٌن الشنبري ربٌس القسم الحالً، حٌث حاولوا : السابق، وسعادة الدكتور

كما أشكر أساتذتً الفضبلء الذٌن لم ٌبخلوا ،  تذلٌل كل الصعاب التً واجهتنً

 .بجهدهم لمساعدتً، ولو بكلمة تشجٌع أو دعوة صادقة 

   وال ٌفوتنً أن أشكر المسإولٌن بمراكز حفظ الوثابق وبالمكتبات العلمٌة فً 

كل من الرٌاض وإستانبول وجدة ومكة المكرمة، وكل من أرشدنً وساعدنً فً 

كما . سعد الدٌن أونال: سهٌل صابان والدكتور: الحصول علٌها، وخاصة الدكتور

أشكر أمانة محافظة جدة التً أمدتنً ببعض الخرابط والدراسات الخاصة بالمنطقة 

التارٌخٌة، وفً الختام ٌسرنً أن أتقدم بالشكر الجزٌل لؤلستاذٌن المناقشٌن لقبولهما 

 .   االشتراك فً لجنة الحكم والمناقشة لهذه الرسالة

                وباهلل التوفٌق،،،
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 التطور العمرانً لمدٌنة جدة حتى نهاٌة العصر المملوكً

إذا تتبعنا المصادر التارٌخٌـة التً تشٌـر إلى بداٌة االستٌطان فً مدٌنة 

ٌْب"فإن النقوش الموجودة فً شمال شرق جدة بوادي ، جدة  تإكد أن ()"الُبَو

فقد سجل أحد الثمودٌٌن على صخر الوادي ، جماعة من ثمود نزلوا بهذا المكان

، بسبب تكاثر المستنقعات المتخلفة من ()"البرداء"تعرض امرأة منهم لمرض

. ()سقوط األمطار

أن ٌمنحه الكمال والمودة ) كما ٌوجد نقش ثان فٌه تضرع الثمودي باإلله 

" جمؤت"أن صاحباً له اسمه " ساكت بن ٌشعن "وٌذكر صاحب النقش ، (والسبلم

 كانت من أوابل اً وجمٌع هذه النقوش تعطٌنا تصوراً بؤن ثمود. ()أصٌب بالحمى

، من سكن جدة، إال أن تحدٌد ذلك بحقبة زمنٌة معٌنة ؼٌر معروؾ على وجه الدقة

وإن كان المستشرقون الذٌن درسوا النقوش الثمودٌة بالجزٌرة العربٌة استنتجوا 

،وإن ()بالتقرٌب أن تارٌخها ٌرجع إلى القرنٌٌن السادس والخامس قبل المٌبلد

كان وجودهم فً المصادر التارٌخٌة قد استمر حتى القرن الخامس المٌبلدي، أي 

 .()()قبل ما ٌقارب المابة عام من والدة الرسول

وٌرى األنصاري أن األساس فً نشؤة جدة ربما ٌعود لمجموعة من صٌادي 

اتخذوا من األكواخ المبنٌة من جذوع ، البحر المجاورٌن  للمنطقة التً بنٌت فٌها

مساكن مإقتة لٌؤووا إلٌها بعد رحبلتهم فً ، سعؾ النخلب والمسقوفةاألشجار، 

.  ()عرض البحر لصٌد السمك 

                                                 
بُ  () ٌْ ، معجم البلدان: شهاب الدٌن أبو عبدهللا ٌاقوت الحموي، تصؽٌر باب وهو نقب بٌن جبلٌن: الُبَو

، كم شمال شرق جدةٌ٘ٔقع هذا الوادي على مسافة . ٕٔ٘ص، لبنان، بٌروت، دار الفكر، ٔمج

 . وٌعرؾ حالٌـاً بوادي برٌمان

، م9ٕٙٔ، ٔط، بٌروت، دار ومكتبـة الحٌاة، من السامٌٌن إلى العرب: نسٌب وهٌبة الخازن ()

. ٔٙٔص

. ٖٓط، ص.د، ت.د، جدة القدٌمة التارٌخ والمعاصرة: أمانة مدٌنة جدة ()

. ٔٙٔص، من السامٌٌن إلى العرب: الخازن (ٗ)

. ٔٙٔص، من السامٌٌن إلى العرب: الخازن ()

.  9٘ٔص، من السامٌٌن إلى العرب: الخازن ()

.   ٕ٘ص، تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()
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التً تبنى فً الواقع من القش، وتقام على أعمدة من سٌقان ـ  األكواخ هوهذ

 تنتشر على طول ساحل البحر ـ ()شرق جدةالواقعة الذي ٌنمو فً األودٌة ، األثل

.  ذلك فبل ٌمكن الجزم بؤنها هً نواة تكوٌن جدةعوم، األحمر حسب مواسم الصٌد

سكنت جدة هً قبٌلة  ومن المعروؾ أن من أوابل القبابل العربٌة التً

فقد ذكر ٌاقوت فً معجمه أن قضاعة اتخذوها لمساكنهم ومرعى ، قضاعة

ُجدة بن حزام بن رٌان بن حلوان )كان اسمه " قضاعة"أؼنامهم، وأن أحد أحفاد 

ولقد ، ()قد ولد فً هذا المكان فسمً باسمه (بن عمرو بن الحارث بن قضاعةا

استنتج البعض من ذلك أن قضاعة سكنت جدة منذ ما ٌقارب األلفٌن وخمس مبة 

م؛ وذلك على أساس أن قضاعة هو . قٓٓ٘أي ما ٌوافق عام ، ()عام من زمننا 

، ()()وأن معداً هو الجد التاسع عشر للرسول، االبن الثانً لمعد بن عدنان

فقد ٌكون زمن استٌطانهم بجدة ، ولكن إثبات هذا األمر ٌحتاج إلى الدلٌل العلمً

وال ٌوجد من المصادر واألبحاث ما ٌحدد تارٌخ ، أبعد أو أقرب من ذلك التارٌخ

. ()من واقع دراسة مبنٌة على أسس علمٌة ومٌدانٌة، بداٌة االستٌطان فً جدة

، ()وٌذكر حمد الجاسر الخطؤ الذي وقع فٌه الكثٌر من المإرخٌن القدماء

(، )وهو القول بؤن أول من اتخذ جدة مٌناء لمكة هو الخلٌفة عثمان بن عفان 

 جدة اآلن ساحل  »فً شفاء الؽرام (م9ٕٗٔ/هـ8ٖٕت) كقول تقً الدٌن الفاسً

                                                 
هـ، 8ٓٗٔ، دار العلم، جدة، ٔتارٌخ خلٌص فً الماضً والحاضر، ط: مبارك محمد المعبدي ()

.  ٗٔٔص

. ٗٔٔص، ٕمعجم البلدان، ج: الحموي ()

السنة السابعة عشر، رجب وشعبان ، ٕؤج،جدة القدٌمة وسكانها، مجلة العرب: حمد الجاسر (ٖ)

 .  ٔٔٔم، ص 98ٕٔ (ٌونٌو / ماٌو  )أٌار وحزٌران / هـ ٕٓٗٔ

 .ٓٓٔم، ص987ٔ/هـ8ٓٗٔ، 7السٌرة النبوٌة، دار الشروق، ط: أبو الحسن علً الحسنً الندوي ()

 .  ٗٔٔجدة القدٌمة، ص : الجاسر ()

حققــه عمر عبدالسبلم ، شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام: تقً الدٌن محمد بن إبراهٌم بن علً الفاسً ()

: ،  النجم عمر بن فهد محمد بن محمد بن فهدٔٗٔص، ٔج، دار الكتاب العربً، عبدالسبلم تدمري

تحقٌق فهٌم محمد شلتوت، نشر مركز البحث العلمً دار إحٌاء ، إتحاؾ الورى بؤخبار أم القرى

.   ٕٖٗ، صٕالتراث اإلسبلمً بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ج
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فالمفهوم من ، «()أول من اتخذها ساحبلً  ()وعثمان بن عفان ، مكة األعظم

 .هذا القول أنها قبـل عثمان لم ٌسبق أن اتخذت مٌناءً 

كما أوردنا سابقاً من سكنى ، بٌنما نجد أنه قد سبق استٌطانها قبل هذا التارٌخ

 اً، مٌناءاتخذتووردت العدٌد من األحداث التً تإكد أنها ، و قضاعة بها، ثمود

 أن قرٌشاً عندما أرادت بناء الكعبة أخذوا الخشب من سفٌنة منها ما جاء فً رواٌة

وذكر أن نوفل ، ()رومٌة أصابتها رٌح فحجزتها فً جدة فخرجوا إلٌها وأخذوها

قال له ، لما أسره المسلمون فً معركة بدر ()ابن الحارث ابن عم الرسول

باإلضافة . ( )«افد نفسك برماحك التً فً جدة، وكانت ألؾ رمح  »()النبً

كحادثة خروج صفوان بن أمٌة ٌرٌد جدة ، إلى ما ذكره الطبري فً تارٌخه

  .()لٌركب منها إلى الٌمن

ولم تكن جدة المٌناء الربٌس على البحر األحمر، فقد كان هناك موانا أكثر 

)أهمٌة كالشعٌبة بدالً ، اُتخذت ثؽراً لمكةها من المإكد أنوؼٌرها،إال أنه () وٌنبع(

، واحتفل ()()فً خبلفة عثمان بن عفان، (مٙٗٙ/هـٕٙ)سنة  بدالً عن الشعٌبة

                                                 
.  ٔٗٔص، شفاء الؽرام: الفاسً ()

السٌرة النبوٌة، تحقٌق مصطفى السقا وآخرٌن، : (هـٖٕٔت)أبو محمــد عبدالملك بن هشام المعافري  ()

أخبار : محمد بن عبد هللا أحمد أألزرقًأبو الولٌد ، 9ٖٔص ،ٔط ،ج.ت، د.ددار المعرفة، بٌروت، 

، ٔعبد الملك بن دهٌش، مكتبة األسدي، مج: مكة وما جاء فٌها من اآلثار، دراسة وتحقٌـق

- م 8ٖ9/ٕٕٗ)، أبـو جعفر محمد بن جرٌر الطبريٕ٘٘ص، مٖٕٓٓ/ هـٕٗٗٔ،ٔط

، عز الدٌن أبو الحسن 87ٕص، ٕج، ٕط ، مصر، دار المعارؾ، تــارٌخ الطبري: (م9ٕٖ/هـٖٓٔ

: (م ٖٖٕٔ/هـٖٓٙ) علً بن محمد بن محمد بن عبد الكرٌم الجزري الشٌبانً المعروؾ بابن األثٌر

 . ٕٓٓت، ص.ط، د.الكامل فً التارٌخ، بٌت األفكار الدولٌة، د

. ٙٔص، السبلح والعدة: ، ابن فرجٕٕٗ، صٔج، إتحاؾ الورى: ابن فهد ()

.  ٖٙ، صٖج،  الطبريتارٌخ: الطبري ()

الشعٌبة قرٌة على شاطا البحر األحمر : خور عظٌم ٌقع إلى الجنوب من جدة ، وقال ابن السكٌت ()

  .ٖٓ٘، صٖمعجم البلدان، مج : الحمويعلى طرٌق الٌمن،

بالفتح ثم السكون والباء المضمومة وعٌن مهملة، بلفظ ٌنبع الماء، أخذ أسمه من الفعل المضارع  ()

وهً مدٌنة سعودٌة تقع على ساحل . ٓ٘ٗ، 9ٗٗ، ص٘معجم البلدان، مج: لكثرة ٌنابٌعها ، الحموي

 . كم جنوب ؼرب المدٌنةٕٓٓالبحر األحمر تبعد حوالً 

 7تارٌخ مكة، نادي مكة الثقافً، ط: ، أحمد السباعًٕٓ، صٕإتحاؾ الورى ج: ابن فهد ()

 .8٘ص، م99ٗٔ/هـٗٔٗٔ
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بهذه المناسبة، بؤن نزل فً المٌاه فاؼتسل وأمر قومه  ()الخلٌفة عثمان

 .()«ولتكونوا مإتزرٌن، إنه ماء مبارك»: وقال، فاؼتسلوا

نقل المٌناء إلى  ()ومن المرجح أن سبب رؼبة الخلٌفة عثمان بن عفان

 لوجودها على البحر العمٌق ،جدة؛ كون الشعٌبة معرضة لهجمات القراصنة

أما جدة فقد حمتها الشعب المرجانٌة ، هابالرسو  مما سهل على السفن مباشرة

وال ٌستطٌع أن ٌصل ، ٌحول دون الهجمات المعادٌة، والتً تمثل حاجزاً طبٌعٌاً 

رأى توسطها،  ()إلى مرفبها إال خبٌر بمٌاهها، ولعل الخلٌفة عثمان بن عفان

 .()وقربها من مكة، وصبلح موقعها فكان اختٌاراً موفقاً 

 إال بعض إشارات ()وال نجد لجدة فً كتب المإرخٌن والجؽرافٌٌن األوابل

قلٌلة جداً، حٌث أشٌر إلٌها على أنها مٌناء مكة، ومنها تؤتً إلٌها المإن 

. ()أو لتوضٌح حدود األماكن المقدسة فً الحجاز، ()والبضابع

العاشر المٌبلدي بدأ دور جدة فً / ولكن مع بداٌة القرن الرابع الهجري

وهما : فلفتت انتباه اثنٌن من كبار الجؽرافٌٌن المإرخٌن فً ذلك العصر، البروز

أقدم وصؾ ذكر  (م9ٕٗ/هـٕٕٖت) فٌقدم لنا البلخً، البلخً، واإلصطخري

فٌبلحظ وجود الفرس وسٌطرتهم على الحٌاة ، لمدٌنة جدة فً المصادر التارٌخٌة

جدة كثٌرة التجارات واألموال، ولٌس بالحجاز بعد مكة »: التجارٌة بها فٌقول

                                                 
 .ٖٕ، صٔمرآة الحرمٌن، ج: رفعت، ٕٓص، ٕج ، إتحاؾ الورى: ابن فهد ()

منابح : (هـٕ٘ٔٔ-7٘ٓٔ)، علً بن تاج الدٌن السنجاري ٕٓ، صٕإتحاؾ الــــورى، ج : ابن فهد ()

ة ـــــــالكرم فً أخبار مكة والبٌت ووالة الحرم، دراسة وتحقٌق جمٌل عبد هللا محمد المصري، جامع

، عبد هللا بن محمد الؽازي المكً ٖٓ٘، صٔم، ج998ٔ/هـ9ٔٗٔ،ٔالقرى، مكة مكرمة، ط أم

، (بإتمام الكبلم ) إفادة األنام بذكر أخبار بلد هللا الحرام المسمى : (هـ ٖ٘ٙٔ-9ٕٓٔت )الحنفـً 

 .  7ٙٙم،  صٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ، ٔ، مكة المكرمة، طٔدراسة وتحقٌق عبد الملك بن دهٌش، ج

  عبٌدهللا بن عبدهللاابن خرداذبةو، (كتاب البلدان)كتابه فً  (م897/هـ8ٕٗت)الٌعقوبً  ()

الحسن بن أحمد بن ٌعقوب م، و889ٔلٌدن، ،كتاب المسالك والممالك" فً كتابه (م9ٕٔ/هـٖٓٓت)

مكتبة ، تحقٌق محمد بن علً األكوع الحوالً، صفة جزٌرة العرب: (م9ٗ7- هـ ٖٖ٘ت)الهمدانً

 .م 99ٓٔ/هـٓٔٗٔ، ٔط، صنعاء، اإلرشاد

() Pesce: Jiddah Portrait, P15. 
 

 . ٘ٗص، صفة جزٌرة العرب: الهمدانً ()
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 (.)«أكثر ماالً وتجارة منها، وقوام تجارتها الفرس

وجدة »: فً وصؾ جدة فٌقول (م9ٖ٘/ هـ ٖٓٗت) وٌوافقه اإلصطخري

فرضة أهل مكة على مرحلتٌن منها على شط البحر، وهً عامرة كثٌرة التجارات 

 .()«واألموال، لٌس بالحجاز بعد مكة أكثر ماالً وتجارة منها، وقوام تجارتها الفرس

هو ما شاهده بعض ، وأقدم ما ُوصؾ من آثارها العمرانٌة التً كانت قابمة

، وصهارٌج ذ ُكر أنها من بناء الفرس،  من أسوار، وقصور()الرحالة والمإرخٌن

، فً القرن ()أنه عندما خربت سٌراؾ (مٖٕٔٔ/هـ8ٕٙ )حٌث ذكر ابن المجاور

، انتقل أهلها إلى سابر سواحل البحار ( ) القرن العاشر المٌبلدي/الرابع الهجري

فوصل قوم منهم إلى موقع جدة، فؤداروا على البلد سوراً من الحجر ، القرٌبة

فلما ابتدإوا فً  المقام بنوا على وجه السور سوراً ثانٌاً مبلصقاً له من ، الصم

                                                 
ذكر المسافات واألقالٌم، مخطوط مكتبة عارؾ حكمت، المدٌنة : أحمد بن سهل أبو زٌد البلخً ()

 . ٕٓالمنورة، ورقه

، دارالقلم، (جزٌرة العرب)المســالك والممـــالك : أبو إسحاق إبراهٌم مـحمد الفارسً اإلصطخري ()

  .   ٖٕص، م9ٙٓٔط، . القاهرة، د

أحسن : شمس الدٌن أبو عبد هللا مجمد بن أحـــمد بن أبً بكر البناء الشامً المقدسً المعروؾ بالبشاري( )

سفرنامه ترجمة : ، ناصر خسروعلوي79، صٖالتقاسٌم فً معرفة األقالٌم، المكتبة الجؽرافٌة العربٌة، مج

بن ا، ٖٕم، ص9ٗ٘ٔ/هـٖٗٙٔ( ٔ) الخشاب، القاهرة، مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر، طىٌحً

 . ٕٔ٘رحلة ابن بطوطة، ص: ابن بطوطة ، ٙ٘تؤرٌخ المستبصر، ص: المجاور

وقد نشطت التجارة فٌها مع ، كانت على طرٌق الحرٌر، مٌناء ساسانً قدٌم فً شمال الخلٌج العربً ()

وشهد القرن الرابع المٌبلدي أوج نشاطها التجاري، اشتهرت باألبنٌة ، م8٘ٔالصٌن والهند منذ عام 

وكنتٌجة لعدة عوامل منها ظهور موانا فارسٌة جدٌدة ككش وهرمز وانتقال ، العظٌمة، واؼتنى أهلها

م 977التجارة للبحر األحمر مع قٌام الدولة الفاطمٌة وبروز جدة، وأخٌراً الزلزال المدمر عام 

هـ خربت سٌراؾ وهاجر منها أهلها إلى بقٌة موانا الخلٌج العربً، والبحر األحمر ومنها مدٌنة ٖٙٙ/

، 9ٕ٘، صٖمعجــم البلدان، مج: الحمـوي . جدة 

George F. Hourani: Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Medieval Times, 

revised and expanded by John Carswell (Princeton: Princeton University Press, 

1995), pp 61-8.  

()Boulnois Luce :Silk Roads :Monks, Warriors & Merchants, Hong Kong: 

Odyssey Book, P68. 
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، فصار ()، عرضه خمسة أشبار(أي الحجر المهذب)الحجر الكاشور المنقوش 

، ثم أحاطوا السور (م7٘.ٖأي ما ٌقارب )عرض الحابطٌن معاً خمسة عشر شبرا 

، وجعلوا له بوابتٌن، إحداهما شرقٌة تإدي إلى ()بخندق، وقد أتقنوا بناء السور

، وٌبدو أن الحاجة ظهرت فٌما بعد إلى ()مكة، واألخرى ؼربٌة تفضً إلى البحر

إضافة بوابتٌن، وسمٌت هذه األبواب األربعة؛ بباب الرومة، وباب المدبؽة، وباب 

. ()مكة، وباب الفرضة مما ٌلً البحر

خارجها،  لجمع مٌاه ووتم فً عهدهم بناء عدد كبٌر من الصهارٌج بداخلها 

عدداً من صهارٌجها القدٌمة  (مٖٕٔٔ/هـ8ٕٙ)، وذكر ابن المجاور()األمطـار

التً حفرها الفرس، وظلت مستعملة حتى عصره، منها صهرٌج األخمٌمً، 

وصهرٌج مسجد األبنوس، وصهرٌج الجامع، وصهرٌج بردرٌه، وصهرٌج محمد 

 . ()بن القاسما

ونتٌجة لتطورها التجاري والعمرانً، اتخذها الفرس مركزاً تجارٌاً لهم
( )

، ولم 

ٌنفردوا بسكناها
()

، وأصبحت تجارة جدة فً أٌدٌهم إلى أن بدأ حكم األشراؾ لمكة فً 

 الفرس على األمور وخاصة التجارٌة ةفبدأت سٌطر، (م9ٙ7/هـٖٙ٘)فً عام

حتى أمرهم بالخروج منها أمٌر مكة حٌنذاك أبو هاشم محمد بن ، تضعؾ

                                                 
أي أن الشبر ٌساوي ، الشبر هو المسافة بٌن رأس أصبع الٌد الوسطى و أبهامها وهو نصؾ ذراع ()

.  تقرٌباً ربع المتر

.  ٙ٘ص، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

. ٖٕسفرنامه، ص : ناصر خسرو ()

إال أن من سبقه ، نسب ابن المجاور بناء األبواب األربعة التً كانت موجودة فً عصره إلى الفرس ()

: ابن المجاور، من الرحالة ذكروا وجود بوابتٌن فقط، وٌبدو أنها أضٌفت الحقاً ولٌست من بنابهم

. ٙ٘ص، تؤرٌخ المستبصر

: ابن فرج، ٕٔ٘ص، رحلة ابن بطوطة : ابن بطوطة، 8٘ص ، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

.  ٕٗالسبلح والعدة، ص

. 8٘، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

حققه الدكتور إحسـان   عباس، ، كتاب الروض المـعطار فً خٌر األقطار: محـمد عبدالمنعم الحمٌري ()

.  7٘ٔم، ص97٘ٔ، ٔعباس، مكتبة لبنان، ط 

. ٘ٔٔص، جدة القدٌمة: الجاسر  ()
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(م8ٓٓٔ/هـ7ٖٗ)، فً عام (م9ٗٓٔ–م9ٙٓٔ/ هـ87ٗهـٔٙٗ)جعفر
( )

، وٌقال 

 إّن العرب جاإوا وحاصروا القوم، فلما قل علٌهم الماء ركبوا مراكبهم :برواٌة أخرى

ورحلوا عن جدة، فضعفت تجارتها، وقل عدد سكانها
()

 .

، وٌظهر التؤثٌر المعماري الفارسً فً تكوٌن المخطط المنسق للمدٌنة

، التحصٌنات: وٌشمل عدة عناصر أساسٌة وهً، والذي ٌتخذ الشكل الدابري

وفً شوارعها المستقٌمة، باإلضافة ، وفً نظم تخزٌن المٌاه، واألسوار الخارجٌة

والتً كانت معروفة لدى ، إلى عملٌة التحصٌن بحفر الخنادق لؤلؼراض الحربٌة

أشار على  ()بدلٌل ما روي فً ؼزوة الخندق من أن سلمان الفارسً، الفرس

إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خنـدقنا : ٌا رسول هللا)) بحفر الخندق فقال  ()النبً

بهم خٌولهم حتى ( تسرع)، وأن بعض قرٌش أقبلوا على المدٌنة تعنق ((علٌنا 

  .()«اوهللا إن هذه لمكٌدة ما كانت العرب تكٌده»: وقفوا على الخندق فقـالوا

وإذا ما اطلعنا على ما أورده الرحالة والمإرخون من وصٍؾ لمدٌنة جدة 

والذي تضمن الحدٌث عن ، فإن أقدم وأشمل ما ذكر عنها، بشًء من التفصٌل

 مـا أورده البـشاري، ومعنى اسمها، ومناخها، وسكانها، وعمارتها، موقعها

مدٌنة على البحر، منه اشتق اسمها، محصنة عامرة آهلها  "بقوله (م997/هـ88ٖت)

 وبها جامع، ؼٌر أنهم فً ؛أهل تجارات وٌسار، خزانة مكة ومطرح الٌمن ومصر

تعب من الماء مع أن فٌها بركاً كثٌرة، وٌحمل إلٌهم الماء من البعد، قد ؼلب علٌها 

لـهم بها قصور عجٌبة، وأزقتها مستقٌمة، ووضعها حسن، شدٌدة الحر .الفرس

"جدا
()

 .

مدٌنة : جدة"بقوله  (مٓ٘ٓٔ/هـٕٗٗ)الذي بلؽها سنة  ووصفها ناصر خسرو

وقبلة ، و بها أسواق جمٌلة، وبها خمسة آالؾ رجل، لها سور حصٌن، كبٌرة

ولها ، وذكر أنه ال ٌوجد بخارجها عمارات" مسجدها الجامع ناحٌة الشرق

ولٌس ، واألخرى ؼربٌة تإدي إلى البحر، إحداهما شرقٌة تإدي إلى مكة: بوابتان

                                                 
.  9٘ص، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

.     9٘ص، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

. ٙٙ٘،7ٗ٘ص، ٕج، تــارٌخ الطبري: الطبري ()

 .  79، صٖأحسن التقاسٌم فً معرفة األقالٌم، مج: البشاري ()
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وذكر أن كل ما ٌلزمها من المنتجات الزراعٌة ٌجلب ، فً جدة  شجر وال زرع 

. ()ها من القرىيلإ

وصؾ وضعاً مؽاٌرا لذلك  (م77ٔٔ/هـ79٘)إال أن ابن جبٌر فً رحلته 

الذي أورده من سبقوه من الرحالة؛ فؤؼلب أهل جدة فً القرن السادس 

شظؾ العٌش بحال ٌتصدع له الجماد » فًالثانً عشر المٌبلدي هم /الهجري

أكثر بٌوتها أخصاص، وفٌها ،  قرٌة على ساحل البحر»وجدة هً مجرد«، إشفاقا

وفً أعبلها بٌوت من األخصاص كالؽرؾ، ولها ، فنادق مبنٌة بالحجارة والطٌن

وبهذه القرٌة آثار قدٌمة تدل على أنها . سطــوح ٌستراح فٌها باللٌل من أذى الحر

سبقه من ن ع نقل كما «كانت مدٌنة قدٌمة، وأثر سورها المحــدق بها باق إلى الٌوم

 كانت من بناء الفرس جدة أنمنمن الرحالة والمإرخٌن 
() .

 /فً القرن السابع الهجري  (مٖٕٔٔ/هـ8ٕٙ )وعندما زارها ابن المجاور

الحظ أن شٌبا من االزدهار والتطور العمرانً النســـبً ، الثالث عشر المٌبلدي

بل إنها ، قد عاد فً وقته إلٌها، فوجد منازل من الحجر وفنادق كبٌرة وكثٌرة

. مما ٌدل على حصول االستقرار بها، ()مزدحمة بالحجاج

وبالرؼم من القٌمة العلمٌة لما أورده ابن المجاور من وصؾ للمدن التً 

العدٌد من الرواٌات التً تخص تارٌخ  (تؤرٌخ المستبصر)زارها، إال أن فً كتابه 

فبعضها ٌسبقها بكلمة ، وال ٌمكن أن ٌإخذ بها إال بعد البحث والدراسة، جدة

فبل ٌتورع عن ، والبعض اآلخر ترده من منامات ٌراها أثناء نومه" ٌُقال"

، وما كنا لنقؾ عندها لوال أنها أصبحت ـ ولؤلسؾ ـ  تردد ()تضمٌنها فً كتابه

. وكؤنها حقابق تارٌخٌة فً كثٌر من الكتب والرسابل العلمٌة

:  موسى بن مسعود النساج الشٌرازي روى لـه أنهومن هذه الرواٌات ما أورد

وأسلموا على ٌد ، تسامعت أهلوه بالخبر فقصدوه ()أنه لما أسلم سلمان الفارسً

                                                 
 . 7ٗص، سفرنامه: ناصر خسرو ()

. ٘ٗرحلة ابن جبٌر ، ص: ابن جبٌر ()

 . ٙ٘ص، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

.  ٖٙ، 9٘ص( تؤرٌخ المستبصر) انظر الكتاب  ()
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(وسكنوا جدة ألنهم كانوا تجاراً ) ()رسول هللا
ولقد اطلعت على كتب السٌرة ، ()

كما أن أهل سلمان لم ٌكونوا تجاراً بل ، ()وأخبار الوفود فلم أجد خبر هذا الوفد

ًّ )مزارعٌن من قرٌة ٌقال لها  أباه  ()بؤصبهان، فقد وصؾ سلمان الفارسً (ج

"بدهقان قرٌته" 
ٌلجؤ ، وما ٌصلح به األرض، ، أي شٌخ القرٌة العارؾ بالفبلحة()

  .الفبلحون هناكإلٌه 

كما لم ٌرد فً كتب السٌرة والمؽازي والفتوحات التً حفظت لنا جل أحداث 

التارٌخ اإلسبلمً أي دور للفرس من أهل سلمان فً الجزٌرة العربٌة، أو ذكر 

بل إن سلمان الفارسً نفسه ُولً المدابن بعد فتحها فً عهد عمر ، لسكناهم جدة

. ()()وعاش فٌها حتى وفاته فً عهد عثمان بن عفان، ()بن الخطابا

 موسى بن مسعود النساج وأخٌراً فقد بحثت عن هذا الراوي المدعو

 ولم أجد له أي ذكر فً كتب التراجم أو الطبقات أو األعبلمالشٌرازي
()

مما ٌدل ، 

 .على أنه لٌس من الرجال الثقة الذٌن تإخذ عنهم األحادٌث والرواٌات

، و تناقلته العدٌد من الكتب والدراسات، والبن المجاور قول آخر انفرد به

 خسرو بن فٌـروز بن ٌزدجـرد بن شهرٌار بن »وهو أن جدة هً من بناء

                                                 
 .  ٘٘ص، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

.  الكامل فً التارٌخ: ابن األثٌر، تــارٌخ الطبري: ابن جرٌر الطبري، السٌرة النبوٌة: ابن هشام ()

. ٕٗٔص ، ٔج، السٌرة النبوٌة: ابن هشام ()

، الجزء الرابع، الطبقة الثانٌة، ىكتاب الطبقات الكبر: (ٖٕٓت)محمد بن سعد بن منٌع الزهري  ()

. 87ص، مٕٔٓٓ/هـٕٔٗٔ، ٔط، القاهرة، مكتبة الخانجً، تحقٌق الدكتور علً محمد عمر

اإلصابة : حمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسقبلنًأالحافظ ، الطبقات الكبرى: ابن سعد(  )

تهذٌب التهذٌب، دار : فً تمٌٌز الصحابة، الحافظ أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسقبلنً

، أبو الحسن علً بن محمد بن عبد الكرٌم بن اجزءً ٗٔم، 98ٗٔ/هـٗٓٗٔ، ٔالفكر، بٌروت، ط

أسد الؽابة فً معرفة الصحابة، تحقٌق : (ابن األثٌر )عبد الواحد الشٌبانً الجزري المعروؾ بـ

وفٌات : م، ابن خلكان99ٙٔ/هـ7ٔٗٔ، ٔأجزاء، ط8عادل أحمد الرفاعً، لبنان، بٌروت، 

ٌوسؾ طوٌل ومرٌم طوٌل، دار الكتب العلمٌة للنشر، . األعٌان وأنباء أبناء الزمان، تحقٌق د

وط اإسٌر أعبلم النببلء، تحقٌق شعٌب أرن: م، شمس الدٌن الذهب998ًٔستة أجزاء، لبنان، 

األعبلم : م ،خٌر الدٌن الزركل98ًٕٔ/هـٕٓٗٔ، ٕجزء، ط9ٕن، مإسسة الرسالة، يوآخر

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربٌن والمستشرقٌن،دار العلم 

.  مٕٕٓٓأجزاء، 8، ٘ٔللمبلٌٌن، ط
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 ما هو إال كسرى أن خسرو()فظن البعض من الباحثٌن، واكتفى بذلك، «بهرام

ومنه توصلوا إلى أن جدة قد سبق بناإها من قبل الفرس ، (م79٘- م ٖٔ٘)ِشروان أنو

عبدهللا  ()أي فً الزمن الذي وافق حٌاة والد الرسول، فً القرن السادس المٌبلدي

ووالدة النبً كانت فً آخر أٌامه، بن عبد المطلب
()

وهو أمر لم تورده أي من . 

الكتب التً تعنى بالتارٌخ القدٌم للجزٌرة العربٌة
()

وخاصة أن تلك الفترة وما سبقها ، 

، وهجوم أبرهة األشرم على مكة، قد تم توثٌق معظم فصولها؛ كؽزو الحبشة للٌمن

ومحاولة ملك الٌمن االستعانة بالبٌزنطٌٌن وفشله ، وارتداده إلى الٌمن مهزوماً مدحوراً 

ونجاحه فً االستعانة بالفرس لطرد الحبشة، ولو كان الفرس ٌبحثون عن ، فً ذلك

مٌناء صالح النطبلق هجماتهم على مصر وببلد الشام  لكان مٌناء الشعٌبة أو ٌنبع 

 سفنهم، ولو أنهم عاشوا فً جدة فً تلك الفترة لما تركوا التجارة بٌد لرسوأصلح 

، ولوجدنا ذلك الحدث الخطٌر موثقاً فً أشعار العرب التً كانت مرآة صادقة شقري

. لحٌاتهم، ولم تؽفل عن تفاصٌل أٌامهم وحروبهم وأخبار ملـوكهم و سادتهم

 اسم الشخص الذي ادعى ابن المجاور أنه وٌبدو أن أساس هذا الخلط ٌعود إلى

 بالرؼم من « خسرو بن فٌروز بن ٌزدجرد بن شهرٌار بن بهرام » جدة وهوبنى

كسرى بن قباذ بن فٌروز بن ٌزدجرد الثانً بن بهرام بن  »أن اسم كسرى هو

«ٌزدجرد األول
()

ولو كان ابن ، ، ولو أمعنا النظر لبلحظنا االختبلؾ بٌن االسمٌن

                                                 
جدة فً مطلع القرن العاشر : ، نوال سراج ششة7ٕ، ٕٙ، ٕ٘ ص،تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

م، 98ٙٔ/هـٙٓٗٔ، مكتبة الطالب الجامعً، مكة المكرمة، ط، "السادس عشر المٌبلدي" الهجري

 م،998ٔ/هـ8ٔٗٔجدة أم الرخا والشدة، مكتبة الملك فهد الوطنٌة، الرٌاض، : ، خالد باطرفًٕٕص

.  ٙٗص

شرحه وعلق علٌه ، صبح األعشى فً صناعة اإلنشا: (م8ٔٗٔ/هـ8ٕٔت)أحمد بن علً القلقشندي ()

.   ٖٔٗص، ط.د، ت.د، دار الفكر، ٗج، محمد حسٌن شمس الدٌن

الكامل فً التارٌخ، : تــارٌخ الطبري، ابن األثٌر:  السٌرة النبوٌة، ابن جرٌر الطبري: ابن هشام   ()

، بؽداد، ثمانٌة أجزاء، مطبوعات المجمع العلمً العراقً، تارٌخ العرب قبل اإلسبلم: جواد على

مإسسة شباب ، تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة قبل اإلسبلم: السٌد عبدالعزٌز سالم ، م9٘9ٔ-9٘ٓٔ

.  مٕٕٓٓ، ٔط، اإلسكندرٌة، الجامعة

.   ٖٕٔالكامل فً التارٌخ، ص: ابن األثٌر ()
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المجاور ٌقصده لكان من السهل علٌه وعلى القراء أن ٌشٌر إلٌه بما عرؾ به فً 

التارٌخ بكسرى أنوٍشروان
()

(م ٔ٘ٙ/ هـٕٖ)، بل إن ٌزدجرد الثالث ت
()

 كان ٌسمى 

بٌزدجرد بن شهرٌار، وكان أحد أبنابه ٌسمى فٌروز ومن نسله كان من ٌسمى خسرو، 

ولو أوؼلنا البحث فً كتب التارٌخ لوجدنا أن أحد ملوك بنً بوٌه، من الذٌن ٌنتسبون 

كان ٌسمى خسرو بن فٌروز، إلى ٌزدجرد بن شهرٌار
()

، وتتوافق فترة حٌاته مع 

الفترة التً أجمع المإرخون على سكنى الفرس لجدة فٌها، وهً من بداٌة القرن الرابع 

الحادي / العاشر المٌبلدي، إلى منتصؾ وأواخر القرن الخامس الهجري/الهجري

فؤقوال ابن ، ولٌس المقصود البحث عن أصل خسرو بن فٌروز. عشر المٌبلدي

 خاصة إذا كانت تتعلق باألسماء واألنساب، بل الؽرض ،المجاور تخلو من التوثٌق

مما سبق هو نفً أن ٌكون ابن المجاور قد قصد أن ٌشٌر إلى أن للفرس أي عبلقة 

.  ببناء جدة فً القرن السادس المٌبلدي

وإذا ما عدنا إلى تتبع وصؾ الرحالة لجدة، نجد أن القاسم السبتً فً رحلته 

وأصبح أهلها أكثر الناس ،  قد أصابها الفقراوصفها بؤنه، (م97ٕٔ/هـ9ٙٙ)عام

وتحدث عن ، كما أن أؼلب منازلها من األخصاص، تهااوقد تهدمت عمار، جوعاً 

والتً تدل على أن البلد كان عظٌماً بعكس ما ، كثرة الجباب المنقورة فً الحجر

. ()هو علٌه فً وقته

                                                 
.  ٖٕٔالكامل فً التارٌخ، ص: ابن األثٌر ()

قتل على ٌد المسلمٌن فً ، هو ٌزدجرد بن شهرٌار بن بهرام آخر ملوك الفرس الساسانٌٌن ()

. 8ٖٔص،  فً التارٌخالكامل: ابن األثٌر. وانتهت بقتله اإلمبراطورٌة الفارسٌة، مٔ٘ٙ/هـٕٖعام

بن فٌروز ( خسره)وكان اسمه خسرو، آخر ملوك بنً بوٌه، وهو المعروؾ فً التارٌخ بالملك الرحٌم ()

بن كالٌجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوٌه، وبنو بوٌه ا

الملك المإٌد عماد الدٌن أبً الفداء إسماعٌل بن علــً بن . هإالء ٌنتسبون إلى ٌزدجرد ملك الفرس

تارٌخ أبً الفداء المسمـــى المختصر : (مٕٖٖٔ/ هـ7ٖٕت )محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أٌوب 

، ٔط، لبنان، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ٔج، علق علٌه ووضع حواشٌه محمد أٌوب، فً أخبار البشر

ولقد توفً بالسجن بقلعة . 7ٔٗص، صبح األعشى: القلقشندي، ٖٖ٘، ٕٖ٘ص، م997ٔ/هـ7ٔٗٔ

الكامل فً : ابن األثٌر. وكان الذي سجنه طؽرلبك أول ملوك السبلجقة، م9٘ٓٔ/هـٔ٘ٗعام ، الري

.   ٔٙٗٔص، التارٌخ

، ٔ دار االندلس، ط، إلى مكة  والمدٌنةالمختار من الرحبلت الحجازٌة: الشرٌؾمحمد حسن عقٌل ( )

.  8ٔٔ ،8ٓٔص ، ٔ مجم،ٕٓٓٓ/هـٕٔٗٔ
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قدم إلٌها الرحالة العربً ، الرابع عشر المٌبلدي/ وفً القرن الثامن الهجري

، وكانت جدة تعٌش فترة بإس وانكماش (مٖٖٓٔ/هـ7ٖٔ)"ابن بطوطة"الشهٌر

حتى أن عدد الرجال المإدٌن لصبلة الجمعة ، فقد نقص عدد السكان بشكل كبٌر

وهذا . من أهلها ال ٌكملون النصاب المفروض النعقاد الصبلة؛ وهو أربعون رجبلً 

فقد كان ، االنكماش الهابل فً عدد السكان ناشا من عدة عوامل داخلٌة وخارجٌة

مما كان له األثر الكبٌر على ، القرن الثامن الهجري ملٌبا باالضطرابات العنٌفة

ومن بداٌة القرن ، تجارة البحر األحمر التً هً أساس تطور جدة وازدهارها

،  واضطرابات عنٌفة بٌن األشراؾ أمراء مكةاً الثامن ومنطقة الحجاز تشهد فتن

و تطور ، أدت إلى تزعزع األمن الذي هو العامل األساسً ألي استقرار بشري

وكان نتٌجة . ()كما شهدت المنطقة العدٌد من سنٌن القحط والؽبلء، ()عمرانً

مما أوصل المدٌنة للصورة ، هذه العوامل أن تقلص النشاط التجاري والعمرانً

. ( )التً نقلها ابن بطوطة فً رحلته

للسبتً والبن بطوطة  (م7ٕٖٔ/هـ7ٕ7ت  )وبالرؼم من معاصرة الحمٌري 

وصفا مؽاٌراً لما " الروض المعطار فً خبر األقطار"ننا نجد له فً كتابه فإ

 :حٌث تحدث بكثٌر من التفاإل عن االزدهار الذي عاشته جدة فٌقول، أورداه

، ولهم موسم قبل وقت الحج مشهود البركة،  أموال واسعةوأهلها مٌاسٌر وذو»

عمارتها " وذكر بؤن .«ولها مراكب كثٌرة ، وتنفق فٌه البضابع المجلوبة واألمتعة

الساج ، والخشب، والجص، ومنازلها أجمل منازل مبنٌة باآلجر، أتقن عمارة

                                                 
حصل خبلؾ على تولى إمارة مكة بٌن كل من الشرٌفٌن حمٌضة ورمٌثة  (مٕٖٓٔ/ هـ 7ٓٔ)فً عام ()

وكان ذلك بعد وفاة أبٌهم الشرٌؾ أبً ، من جهة، وبٌن إخوتهم عطٌفة وأبً الؽٌث من جهة أخرى

فتضرر األمن الداخلً لمدن ، واستمرت الخبلفات والفتن والحروب بٌن اإلخوة فترة طوٌلة، نمً

وعاش السكان فً خوؾ على ممتلكاتهم ، وتعرض الحجاج للمضاٌقات، فنهب التجار، الحجاز بشدة

 .  ٕٖٕ: ٖٗٔص، ٖج، إتحــاؾ الـــــــورى: ابن فهـــد.  مما أثر على استقرار المنطقة،وأنفسهم

م، ٖٖٗٔ/هـ7ٗٗم، ٕٕٖٔ/هـ7ٕٕ، مٕٖٔٔ/هـ7ٕٔ، م7ٖٓٔ/ هـ7ٓ7من ذلك ما حدث فً السنٌن  ()

م، 7ٖ٘ٔ/هـ7٘9م، ٕٖ٘ٔ/هـ7ٖ٘م، 9ٖٗٔ/هـ7٘ٓ، م8ٖٗٔ/ هـ7ٗ9م، 7ٖٗٔ/هـ7ٗ8

، الصفحات بالتتابع، ٖج، إتحاؾ الورى: ابن فهد، م، من ؼبلء شدٌد فً منطقة الحجازٖٗٙٔ/هـ7ٙٙ

ومن المبلحظ أن أؼلب فترات . ٕٖٓ، 7ٕٗ، 8ٕ٘، ٕٔٗ، ٕٓٗ، ٖٕ٘، 7ٕٕ، 7٘ٔ، 7ٖٔ، ٗٗٔ

.  الؽبلء كانت تلً الفتن التً تحدث بٌن أمراء مكة من األشراؾ

. ٕٕ٘ص، رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة ()
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وهً إلى أربع ، واألبنوس الجٌد الوافً من عشرٌن شبراً إلى أكثر، الهندي

. ()  "وفً أعلى منازلها قباب ُمحكمة، وفً دورها مواسٌر للماء، طبقات وخمس

وخاصة أن المصادر تتحدث عن ، وبعد البحث لمعرفة سر هذا االختبلؾ

أن وجدت ، وانتشار القحط فً تلك الفترة الزمنٌة، واشتداد الؽبلء، ظهور الفتن

الحمٌري هو مجرد ناقل عن كتب جؽرافًٌ المؽرب، فقد قال عنه محمد بن عبدالسبلم 

ولم ٌكن معه تحقٌق فً أخبار األقطار، »: (م8ٕٖٔ/هـ9ٖٕٔت )الدرعً الناصري 

«وإنما ٌنقل من ؼٌره، ولم ٌجل فً األمصار
()

نه نقل عن كتب تصؾ جدة فً أأي  .

.   مراحل سابقة من تارٌخها

أهم حدث عمرانً كان له أكبر  (مٔٓٗٔ/ هـ8ٓٙ )وشهدت جـدة فً عام

 جابر بن أ حٌث أنش،األثر فً تعزٌز دورها كمٌناء ربٌس على البحر األحمر

. ()ها لٌضاهً به مٌناء عدنءمٌنا (()بالحراشً)عبدهللا المـوصوؾ

وقد زاد اهتمام سـبلطٌن الممالٌك بجدة فباإلضافة إلى المهمة التارٌخٌة 

ولؤلهمٌة التجارٌة واالقتصادٌة ، لحماٌة الحرمٌن الشرٌفٌن وتؤمٌن سبل الحج

فقد حقق السبلطٌن أرباحاً هابلة من احتكارهم لتجارة التوابل ، لمٌناء جدة

فبنٌت المساجد ، فحظٌت المدٌنة من جراء ذلك باالهتمام الكبٌر، اتوالبهار

. ()وحفرت اآلبار وعمرت الصهارٌج وزادت عمارتها

                                                 
. 7٘ٔص ، الروض المعطار: الحمٌري ()

، (م8ٕٖٔ/ه9ٖٕٔت )ملخص رحلتً ابن عبدالسبلم الدرعً، أشهر رحبلت الحج: حمد الجاسر ()

.   9ٖص، دار الرفاعً للنشر والطباعة والتوزٌع، م98ٕٔ/هـٕٓٗٔ، ٔط

هو جابر بن عبد هللا، تردد على مكة مرات كثٌرة، وخدم الشرٌؾ حسن بن عجبلن، وفوض إلٌه أمر  ()

م ٖٔٗٔ/هـ8ٔٙجدة وؼٌرها، ولم ٌكن وفٌاً لمخدومه، وآل به األمر إلى أن شنق فً ذي الحجة سنة 

، (ٕ)حاشٌة، ٖإفادة األنام، ج: الؽازي، ٖٕٓص ، ٔج ، تارٌخ مكة: الطبري. على باب  المعبلة 

.  ٕٔ٘ص

العقد الثمٌن فً تارٌخ البلد األمٌن، تحقٌق محمد : (هـ 8ٕٖت )أحمد الحسنً الفاسً المكً  ()

: ، الحــضراويٕٓٙ، صٖم،ج998ٔ/ هـ 9ٔٗٔ، ٔعبدالقادر أحمد عطا، دار الكتب العلمٌة، ط

 .ٖٗالجواهر المعدة، ص

، مٖٕٓٓ/هـٕٗٗٔ،ٔجدة التـارٌخ والحٌاة االجتماعٌة، جـدة، دار العلم، ط: محمد صادق دٌاب ()

. ٖٕ,ٕٕص
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(Varthema) احتى أن فارثٌم
()

والتً كانت فً ،  وصفها فً رحلته إلى الحجاز

وأن ، بؤنها مدٌنة فً ؼاٌة الجمال، السادس عشر المٌبلدي/بداٌة القرن العاشر الهجري

وكانت مزدحمة بالسكان بسبب وفود الحجاج مع ما تتمٌز ، ٌطالٌاإمنازلها تشبه منازل 

وأن المعٌشة بها سهلة بسبب توفر المواد ، به من ازدهار وحركة تجارٌة متمٌزة

و إن كان أؼلبها مستورداً ، الؽذابٌة الضرورٌة
()

كما الحظ أن المدٌنة ؼٌر ، 

مسورة
()

. أي أن سورها القدٌم قد اندثر ولم ٌعد له أثر، 

وفً أواخر العصر المملوكً شهدت جدة بناء السور الذي أحاط بها من 

وكان الذي أمر ،  قرونةونجح فً حماٌتها لمدة تزٌد عن األربع، جمٌع الجهات

 /هـ9ٕٔ) وتم ذلك فً عام ،()(الؽوري نصوهاق)ببنابه السلطان المملوكً

 .()(مٙٓ٘ٔ

وقد تؤثرت جدة بعدد من األحداث والظروؾ السٌاسٌة التً ؼمرتها من 

الداخل ومن الخارج، وفٌما ٌلً ذكر بعض األحداث التً سجلتها المصادر 

 :التارٌخٌة المختلفة، والتً كان لها تؤثٌر على عمارتها

 ()أن أهل الكرك (م7ٙ7/هـ ٔ٘ٔ) ذكر الطبري فً حدٌثه عن أحداث سنة 

                                                 
وكان ٌعمل لحساب ملك البرتؽال ، ولد فً إٌطالٌا ( Lodovico Varthema)لودٌفبكو فارثٌما ()

. ٖٕ٘،صٔالمختار من الرحبلت الحجازٌة، مج: الشرٌؾ، متجسسا على العالم اإلسبلمً

. 7ٕٙ، صٔالمختار من الرحبلت الحجازٌة، مج: الشرٌؾ ()

() Pesce: Jiddah Portrait, P.29 

، كان على درجة من (مٙٗٗٔ/ هـ8٘ٓ) هو السلطان قانصوه بن عبدهللا الشركسً، ولد فً حوالً  ()

، دافع عن الممالك اإلسبلمٌة فً (مٔٓ٘ٔ/هـ 9ٓٙ)العلم والثقافة، تولى السلطنة فً ٌوم عٌد الفطر 

: السٌد الدقن. فً معركة مرج دابق مع العثمانٌٌن (مٙٔ٘ٔ/ هـ9ٕٕ )الشرق اإلسبلمً، وتوفً سنة 

.  ٕٔم، ص997ٔ، القاهرة، ٕالسلطان األشرؾ طومان باي والمقاومة المصرٌة للؽزو العثمــانً، ط

بدابع الزهور فً وقابع الدهور، تحقٌق محمد : (مٕٕ٘ٔ/هـ9ٕ9ت )ابن إٌاس محمد بن أحمد الحنفً  ()

م، 9ٙٔٔ/هـ8ٖٓٔمصطفى، القاهرة، دار إحٌاء الكتب العربٌة، عٌســى البابً الحلبــً وشـــــركاه،

  .9٘،9ٙ، صٗج

( السبلح والعدة، : ، ابن فرج9ٓٔ ص،ٕ جإتحاؾ الورى،:  أهل الكرك هم قوم من الحبشة، ابن فهد(

 . 7ٕص
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، ولقد رد علٌهم  أبوجعفر المنصور هجومهم بعد ()أؼاروا على جدة فً البحر

 .() (م 7ٙ9/ هـ ٖ٘ٔ )ذلك بسنتٌن أي فً سنة

ؼزاها األحباش فً شهر الحج فقاتلو من فٌها،  (م 789/ هـ7ٖٔ )وفً سنة

فخرج الناس إلى مكة هاربٌن، ثم خرج معهم أهل مكة، فلما علم األحباش  هربوا 

 .  ()فً المراكب

عاود األحباش ؼزوهم لجدة من البحر، وأوقعوا  (م799/هـ8ٖٔ)       وفً عام

)بؤهلها، فخرج الناس من مكة ؼزاة فً البحر، وعلٌهم أمٌرهم عبدهللا بن محمد ) ،

)محمد  (.)، فقاتلوهم حتى أرؼموهم على المؽادرة(

ومن تكرر ؼزو األحباش لجدة نستدل على أهمٌتها االقتصادٌة، فبلبد أن بها 

 .من األموال والممتلكات ما أثار مطامعهم، وحث من سعٌهم للحصول علٌها

خرج السري بن منصور الشٌبانً على المؤمون  (م8ٔ٘/هـ99ٔ)وفً عام

أحد - فً العراق، فؤرسل السري إلى مكة المكرمة جٌشاً بقٌادة الحسٌن األفطس

وقدم إلى جدة بعد أن سلمت له مكة فاحتلها، واستولى على - الثوار العلوٌٌن 

 . ()أموال أهلها

،فؽلت األسعار ()قطعت بنو عقٌل طرٌق جدة (م8ٙ7/هـٕٔ٘)وفً عام 

                                                 
إتحـــاؾ : ، ابن فهد8ٕ8، ص  فً التارٌخالكامل: ، ابن األثٌرٖٖ، ص8، ج الطبريتارٌخ: الطبري ()

، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهٌم األنصاري الجزٌري الحنبلـً 9ٓٔ، صٕالورى، ج

الدرر الفرابد المنظمة، أعده للنشر حمد الجاسر، منشورات دار الٌمامة، : (م8ٙ٘ٔ/ 7ٙ٘ٔبعد  ت)

. ٖٙٗ، صٔ،ج(م98ٖٔ/هـٖٓٗٔ)،ٔالـرٌاض، ط

. 9ٔٔ، صٕإتحاؾ الورى، ج: ابن فهد ،8ٖٕ، ص  فً التارٌخالكامل: ابن األثٌر ()

. ٕٔٔ، صٕمنابح الكرم، ج: السنجاري ()

هوعبدهللا بن محمد بن إبراهٌم اإلمام ولً مكة ومصر زمن الخلٌفة هارون الرشٌد وكان من جملة   ()

  .7ٗ ص،(9)حاشٌةتارٌخ مكة،: قواده، الطبري

( الجواهر : ، الحضراويٕٙٔ، ٕمنابح الكرم ،ج: ، السنجاريٕٖٕ، ص ٕإتحاؾ الورى ،ج:  ابن فهد(

 ،ٔ ، دار مكة للنشر والتوزٌع ، طٕمعجم معالم الحجــاز ، ج: ، عاتق بن ؼٌث الببلديٖٖ ص،المعدة

. ٖٖٔص، م989ٔ/هـ99ٖٔ

 ( .  ٗٗٔ، ٖٗٔتارٌخ مكة، ص : السباعً(

( العقد : ، الفاسً 9ٕٖ،صٕإتحاؾ الورى ج: ، ابن فهدٖٙٗ، ص9 ،ج  الطبريتارٌخ:  الطبري(

 . 78ٕ، صٖ ج،الثمٌن
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 . ()، فحاربهم جعفر بن الفضل بشاشات()بالحجاز

، بعد أن ؼزا مكة، ()وفً ذلك العام ؼزاها إسماعٌل بن ٌوسؾ الحسنً

ثم رجع إلى مكة وطلع إلى ، ونهب أموال التجار، وأخذ المراكب، فحاصر أهلها

، ثم رجع إلى جدة، وقتل من الحجاج وؼٌرهم نحو ألؾ ومبة، عرفة ٌوم الموقؾ

 .                      ()فحبس أهلها، وأفنى أموالها

أؼار أبو المؽٌرة المخزومً على جدة، فنهب  (م88ٔ/هـ8ٕٙ)وفً عام

، ()فؽبل سعر الخبز بمكة، وأصبحت األوقٌتٌان بدرهم، الطعام، وحرق البٌوت

ولم ٌتمكن أهلها من الخبلص منه إال بعد عام من هجومه أي فً 

 .()بواسطة والً مكة من قبل العباسٌٌن محمد بن أبً الساج (م88ٕ/هـ9ٕٙ)عام

 .()الساج

وإذا استثنٌنا هذه األحداث والتً استمرت فً فترات الحقة من تارٌخ هذه 

رؼم أن ، البلدة، فإنه ٌمكن القول بؤنها القت بعض االهتمام من الخلفاء والحكام

وقد لعب مٌناء جدة ، جل رعاٌة الخلفاء كانت تختص بالعناٌة بالمدٌنتٌن المقدستٌن

دوراً هاما فً عهد الخلٌفة المهدي، حٌن ُنقلت أساطٌن الرخام من ببلد الشام 

                                                 
.   ٔٔٓٔ، ص فً التارٌخالكامل: ابن األثٌر ()

هو جعفر بن الفضل بن عٌسى بن موسى بن محمد بن علً بن عبد هللا بن عباس، ولً مكة سنة  ()

عز الدٌن عبد العزٌز بن عمـــر بن محمد بن فهد  (م8ٙ7/هـٕٔ٘)واستمر حتى سنة (م 8ٙٙهـ ٕٓ٘)

ؼاٌة المرام بؤخبار سلطنة البلد الحرام، تحقٌق فهٌم شلتوت، مركــز البحث العلمً : الهاشمً القرشً

، ٕمنابح الكرم، ج : ، السنجاريٖٖٗ،ص ٔم، ج98ٙٔ/هـٙٓٗٔ، ٔإحٌاء التراث اإلســبلمً، ط

.      ٖٙ، صٖإفادة األنام، ج: الؽازي، ٘ٙٔص

(  هو إسماعٌل بن ٌوسؾ بن إبراهٌم بن موسى بن عبد هللا بن الحسن بن علً بن أبً طالب، ولً مكة (

، ٖ٘ٗ، صٔؼاٌة المرام، ج: ابن فهد. (م 8ٙ8/هـٕٕ٘ )بعد جعفر بشاشات، وقد مات بالجدري سنة

 . ٗٙ، ٖٙ، صٖ ج،إفادة األنام: الؽازي، ٘ٙٔ، صٕمنابح الكرم، ج: السنجاري

( منابح :،السنجاريٕٓٙ، صٖالعقد الثمٌن، ج:، الفاسًٖٖٓ،صٕإتحاؾ الورى،ج:  ابن فهد(

.  7ٙٔ،صٕالكرم، ج

.  ٕٔٙص، 9ج، تارٌخ الطبري:الطبري ()

( .  ٖٖٗ،ص ٕإتحاؾ الورى، ج: ، ابن فهدٙٙٓٔالكامل فً التارٌخ، ص: ابن األثٌر (
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، كما أن ()ومنها نقلت إلى مكة لعمارة المسجـد الحرام، بواسطة السفن إلى جدة

)تلك الفترة الزمنٌة شهدت بداٌات رحبلت الحج عن طرٌق البحر ) . 

وبالرؼم من ضعؾ الدولة العباسٌة وظهور قوى تنازع الدولة على سلطتها 

إال أن المصادر التارٌخٌة التً رصدت الفترات الزمنٌة من القرن ، فً الحجاز

العاشر المٌبلدي، والتً تلتها خلت من ذكر حوادث أمنٌة هددت /الرابع الهجري

فلم ٌعد هناك ذكر لهجمات األحباش أو األعراب على ، أمن جدة بشكل خطٌر

وقد ٌعود الفضل فً ذلك االستقرار ، جدة، والتً توالت علٌها فً فترات سابقة

األمنً إلى التحصٌنات الدفاعٌة التً قام بها الفرس والمتمثلة بناء لؤلسوار، وحفر 

حٌث تمر القرون التالٌة بدون اإلشارة إلى أي حادث أمنً ، الخندق حول المدٌنة

 .خطٌر

بدأ - إال إنه ـ وربما لتقادم الزمن على تلك التحصٌنات وعدم العناٌة بها

وبرزت العدٌد من الفتن واالضطرابات والهجمات ، االستقرار األمنً بالتزعزع

على المدٌنة من جدٌد، وتعود جدة لتواجه الخبلفات بٌن األمراء األشراؾ على 

ونتٌجة للخبلؾ بٌن  (م7ٔٔٔ/ هـٙٙ٘)السٌطرة على حكم الحجاز؛ ففً عام

على تولً الحكم، حاول مالك ()األخوٌن عٌسً بن فلٌته حاكم مكة وأخٌه مالك

مهاجمة أخٌه فً مكة، وعندما لم ٌستطع ذلك هاجم جدة فً نفس العام باالشتراك 

 .()مع أشراؾ بنً داود، وقد نهبوا ما فٌها من األموال وهاجموا سفن التجار

                                                 
( .  ٙٙٗ، صٔالدرر الفرابد، ج: ، الجزٌري٘ٓٙص ،ٔأخبار مكة، ج: األزرقً  (

 .ٖٔالسبلح والعدة، ص: ابن فرج ()

(  هو مالك بن فلٌته بن قاسم بن محمد بن جعفر الحسنً، استولى على مكة نصؾ ٌوم، وجرى (

، (م7ٕٔٔ/ هـ7ٙ٘ )بٌن عسكره وأخٌه عٌسى فتنة انتهت إلى الصلح بٌنهم، مات فً تٌماء سنة

 .ٔٓٔ،صٖإفادة األنام، ج: الؽازي

( ، جمٌل حرب ٔٓٔ، صٖإفادة األنام، ج : الؽازي، ٖٕ٘، ص ٕمنابح الكرم، ج:   السنجاري(

/ هـ٘ٓٗٔ، ٔالحجاز والٌمن فً العصر األٌوبً، تهامة للنشر والتوزٌع، ط: محمود حسٌن

.  9ٕ،8ٕم،ص98٘ٔ
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-ٕٖ٘)أبطل السلطان األٌوبً صبلح الدٌن (م77ٔٔ/ هـ7ٕ٘)وفً عام

المكوس المؤخوذة من الحجاج المسافرٌن إلى مكة عن  (م9ٖٔٔ -8ٖٔٔ/ هـ89٘

، ، أو فً جدة( )وكانت هذه األموال تإخذ من الحاج فً عٌذاب، طرٌق البحر

  . ومن ال ٌدفعها من الحجاج ٌحرم من الحج وٌتعرض للتعذٌب

الرابع عشر المٌبلدي حدث خبلؾ بٌن /وفً بداٌة القرن الثامن الهجري

على إمارة مكة بعد وفاة  (م ٖٔٓٔ-ٕٗٔٔ/هـ7ٓٔ- ٔٔٙ)أبناء الشرٌؾ أبً نمً

وحدثت الكثٌر من الفتن والحروب ، واستمر هذا الصراع لفترة طوٌلة، والدهم

ولم تكن جدة ، وتعرض الحجاج للهجوم والمجاورون لئلٌذاء والتجار للنهب

وذلك نتٌجة ، بمعزل عن هذه األحداث، فقد قلت السفن الواردة إلٌها بشكل كبٌر

 .()لتعرضها للنهب والسلب من قبل أمراء مكة فً ذلك الوقت 

وقع بمكــة وجــدة والطــابؾ وعامة ببلد  (م 7ٖٗٔ/ هـ7ٗ9 )وفً سنة

الحجاز وباء عظٌم، هلك فٌه خلق كثٌر، وقٌل إنه لم ٌبق بجـدة سوى أربعة 

وٌبدو أن العدد مبالػ فً قلته، وإن دل على قلة عدد سكان جدة فً تلك . ()أنفس

 .الفترة من التارٌخ

عٌن الممالٌك عنان بن مؽامس حاكماً لمكة بعد  (م8ٖٙٔ/هـ788)وفً عام

ولم ٌرض ذلك عمه كبٌش بن عجبلن، فخرج . مقتل محمد بن أحمد بن عجبلن

إلى جدة، فتتبعه أعوان عنان ؼٌر أنهم لم ٌستطٌعوا اللحاق به، وبعد الحج أرسل 

عنان جٌشاً لٌخرج كبٌشاً ففر من جدة، فؤخذ عنان وجٌشه حاصل السلطان وما 

فٌه، ونهب جدة وأموال التجار والسفن التجارٌة أكثر من مرة، وٌقال إن مقدار ما 

 ثم أن كبٌشاً حشد جمعاً كبٌراً ،()نهب من جدة قدر بستمابة ألؾ مثقال من الذهب

                                                 
 ( مٌناء على ساحل البحر األحمر : بالفتح ثم السكون، وذال معجمة، وآخره باء موحدة: عٌذاب(

كانت من أعظم مراسً الدنٌا، بسبب أن المركب القادمة من الهند والٌمن تحط فٌها البضابع، 

، 7ٔٔ، ص ٗمعجم البلدان، مج : فلما انقطع ورود المراكب  انتقلت األهمٌة إلى عدن، الحموي

. 7ٔٔ ص،ٔالدرر الفرابد، ج: الجزٌري

.  ٕ٘ٔص،ٖج، إتحاؾ الورى: ابن فهد ()

( .  8ٖٕ، صٖإتحاؾ الورى، ج:  ابن فهد(

( . ٖٖٕ، ص ٖإفادة األنام، ج: ؼازي، الٖٖٙ، صٕالعقد الثمٌن،ج: الفاسً(
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من األعراب، وقصد بهم جدة ونزل عند صهارٌجها، ولما سمع بذلك عنان خرج 

، ، وحصل له وألصحابه عطش شدٌد( )من مكة ونزل الموضع المعروؾ بالحدبة

 .  ()وبعد أن بقً ثبلثة عشر ٌوما عاد دون قتال

حدث حرٌق هابل أتلؾ كثٌراً من عمارتها   (مٖ٘ٗٔ/هـ 8ٗٓ)         وفً عام 

 .()وقتل نحو مبة نفس

تعرضت جدة ما بٌن ، ونتٌجة للخبلفات بٌن األشراؾ فً منطقة الحجاز

للكثٌر من أعمال السلب والنهب  (م ٘ٓ٘ٔ/ هـ9ٔٔ– م ٔٓ٘ٔ/هـ9ٓ7)عامً 

 .()والؽارات

ولكون جدة أحد مراكز العالم اإلسبلمً التجارٌة المرموقة فً  العصر 

أصبحت هدفاً لطموح وأطماع البرتؽالٌٌن الذٌن أرادوا السٌطرة على ، المملوكً

وكانوا بهجماتهم ٌطمحون ألحٌاء الحمبلت الصلٌبٌة ، التجارة البحرٌة فً العالم

وكان البرتؽالٌون كلما مروا على مٌناء إسبلمً قاموا ، ()على العالم اإلسبلمً

بإرسال حملة  (قانصوه الؽوري)فؤمر السلطان المملوكً ، بمهاجمته وإحراقه

، وقد انطلق األسطول المملوكً من مٌناء (حسٌن كردي)عسكرٌة بقٌادة األمٌر

                                                 
موسوعة جدة : االنصاري. عرفت بذلك ألن اؼلب سكانها من بنً ماللك من العمور من حرب ()

، و ٌقع حً بنً ماللك فً وسط جدة، حٌث ٌحده من الشرق حً النسٌم ومن الؽرب ٔٗٗص 

.  شارع الستٌن، ومن الشمال شارع فلسطٌن، ومن الجنوب المطار القدٌم  

سمط النجوم العـــوالً : (هـٔٔٔٔ-9ٗٓٔ)عبد الملك بن حسٌن بن عبد الملك العصامً المكً  ()

إتحاؾ الورى : ، ابن فهدٕٓ٘، 9ٕٗ، صٗفً أنباء األوابل والتوالً، المطبعة السلفٌة، ج

 .   88ٖ، صٕمنابح الكرم، ج: ، السنجاري8ٖ٘، صٖ،ج

(  .  ٘ٔٗ ص،ٖجإفادة األنام،: الؽازي (

.  ٖٓ، 9ٕص، جدة : ششة  ()

(  بن الحسٌن بن ىٌحً:   ولمعرفة المزٌد عن الحمبلت البرتؽالٌة على العالم اإلسبلمً، انظر(

ؼاٌة األمانً فً أخبار القطر الٌمانً ، تحقٌق سعٌد عبد :(م88ٙٔ/هـٓٓٔٔت)القاسم الٌمانً، 

، ؼسان علً ٕم ج9ٙ8ٔ/ هـ88ٖٔالفتاح عاشور،القاهرة،دار الكتاب العربً للطباعة والنشر، 

صراع المسلمٌن مع البرتؽالٌٌن فً البحر األحمر خبلل القرن العاشر الهجري، : محمد الرمال

شركة دار العلوم للطباعة والنشر، المملكة العربٌة السعودٌة،  السادس عشر المٌبلدي،

. م98٘ٔ/ هـٙٓٗٔ
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نوفمبر من ٗٔالموافق/ هـ9ٔٔالسـوٌس فً السادس من جماد اآلخرة من سنة 

م، وما أن وصل األمٌر حسٌن كردي إلى جدة حتى شرع فً  إحاطة ٘ٓ٘ٔسنة

و بنى القبلع والحصون، وزودها بالمدافع والرجال، وقد ، المدٌنة بسور حصٌن

بذل األمٌر الكردي جهداً كبٌراً من أجل إحكام هذا السور، وتم له ذلك فً بداٌة 

 .()(مٙٓ٘ٔ/ هـ9ٕٔ)عام 

 

 ما ما ٌتعلق بالتسمٌة فقد نطق اسم جدة بثالثة طرق مختلفة حسب 

 :التشكٌل اللغوي التالً

 وتعنً ()،وتعنً ضفة أو شاطا النهر" ُجّدة"بالضم وتشدٌد الدال : األول

والجمع ُجَدد ، وقٌل الطرٌقة، ()أٌضا وجه األرض أو األرض المستوٌة الصلبة

 "()"َومَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبٌٌض و ُحمرٌ "قال تعالى 

ة" بكسر الجٌم وتشدٌد الدال مع الفتح : والثانً وتعنً أٌضا شاطا " ِجدَّ

 .()وتعنً الٌمن والسعادة، ()النهر وسطح األرض

                                                 
(  .9ٙو9٘، صٗ ج هور، بدابع الز: ابن إٌاس(

(  دار ،لسان العرب :  أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور اإلفرٌقً المصري(

. 8ٓٔص، ٖم، مج9٘٘ٔ/ هـ7ٖٗٔصادر، بٌروت، 

 الدٌن محمد بن ٌعقوب الشٌرازي  الفٌروز ىمحً، 8ٓٔ، صٖمج، لسان العرب: ابن منظور ()

، باب الدال، فصل الجٌم، م98ٖٔ/هـٖٓٗٔ،بٌروت، دار الفكر، ٔج، القاموس المحٌط: أبادي

الرحلة الحجازٌة، مكتبة الثقافة : ، لبٌب البتونًٗٔٔ,٘ٔٔص، ٕ مج،معجم البلدان: الحموي

. 7ٖ,7ٓص، تٓط، دٓالقاهرة، د، الدٌنٌة

د ، هـٙٓٗٔ/م98ٙٔ، مكتبة لبنان، مختار الصحاح: محمد بن أبً بكر بن عبدالقادر الرازي ()

. ٔٗص، ط.

.  8ٕٔص، باب الدال، فصل الجٌم ،القاموس المحٌط: الفٌروز أبادي ()

 ( النشاط التجاري لمٌناء جدة : المعبدي محمد مبارك ، 7ٖ,7ٓالرحلة الحجازٌة، ص: البتونً(

، ٔم، النادي الثقافً األدبً، جدة، ط9ٔٙٔ-8ٗٓٔ/هـٖٖ٘ٔ-ٕٙ٘ٔخبلل الحكم العثمانً الثانً 

. ٕ٘ص، م99ٖٔ/هـٖٔٗٔ
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 .()هً أم األب أو أم األم ، بفتح الجٌم وتشدٌد الدال: والثالث

والقول بضم الجٌم وتشدٌد الدال وبعدها تاء مربوطة هو األقرب للصحة 

وإن كانت جمٌع طرق اللفظ السابق تإدي إلى معانً هً ، ()والتفاق المإرخٌن

 .من وصؾ مدٌنة جدة

أما القول بؤن اسم مدٌنة جدة مشتق من وجود قبر السٌدة حواء الموجود فٌها 

ولكن ٌنقصه الدلٌل العلمً كما ، ()فهو قول تناقلته قصص الموروث الشعبً

 .()ٌصعب إثباته من الناحٌة التارٌخٌة

 

 

 

 

     

 

 

  

                                                 
( . 7ٓٔ ص ،ٖ مج،لسان العرب:  ابن منظور(

( ابن ، ٖٕص، المسالك والممالك:  األصطخري، 8ٓٔ ،ٖمج، لسان العرب:  ابن منظور(

المعجم األثري لمنطقة مكة : ناصر علً الحارثً، ٕٔ٘ص ، رحلة ابن بطوطة: بطوطة

( ٔ)المكرمة، إصدار لجنة المطبوعات فً التنشٌط السٌاحً بمحافظة الطابؾ، ط

. ٖ٘ص، النشاط التجاري: ، المعبديٓٗص ، مٖٕٓٓ/هـٖٕٗٔ

.  ٘ٙص ، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

.    ٙٔٔ، ٘ٔٔص، جدة القدٌمة:الجاسر ()
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 انفصم األول
 عىامم منى وتطىر مذٌنت خذة يف انعصر انعثمبنً

 
 :انعبمم اجلغرايف : ادلبحث األول 

 . ـ الموقع و ثره على العمارة فً مدٌنة جدة1

 . ـ البٌئة المحلٌة2

 :انعبمم انذٌنً : ادلبحث انثبنً 
 . ـ تأثٌر مبادئ اإلسالم على الطابع المعماري لمدٌنة جدة1

 . ـ الحج و ثره على الحركة العمرانٌة فً مدٌنة جدة2

 :انعبمم انطٍبضً : ادلبحث انثبنث 
 ـ األحداث السٌاسٌة والخارجٌة و ثرها على العمارة العثمانٌة 1

 .بمدٌنة جدة

 . ـ التنظٌمات اإلدارٌة فً مدٌنة جدة خالل الحكم العثمان2ً

 . ـ سٌاسة العثمانٌٌن فً تعمٌر مدٌنة جدة3

 :انعبمم االلتصبدي : ادلبحث انرابع 
 ـ  همٌة مدٌنة جدة التجارٌة، ودور المٌناء فً تطور العمارة 1

 .العثمانٌة بها
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 المبحــــــــــث األول

 العامل الجغرافً

 :الموقع و  ثره على العمارة فً مدٌنة جدة-1

اكتسـبت مدٌنة جدة أهمٌتها من موقعها المتوسط على السهل الساحلً 

حٌث تعتبر . ()الشرقً للبحر األحـمر فً أول الطرٌق المإدي إلى مكة المكرمة 

إحدى أشهر مدن الحجاز، والبوابة التقلٌدٌة للدخول إلى مكة المكرمة، بالنسبة 

 .()للحجاج وزوار بٌت هللا الحرام

بٌن دابرتً ، كم 9ٓوتقع جــدة إلى الؽرب من مكة المكرمة على بعد 

، ()شرقاً  ( 9ٖ-ٕٓ، 9ٖ-٘) وخطً طول ، شماالً  (ٕٔ-٘ٗ، ٕٔ-ٕ٘)عرض 

ٌعتقد الخبراء أنه ناجم عن توالً األزمان، فمن الظواهر المؤلوفة ، على تل مرتفع

، بسبب  تراكم المخلفات، ارتفاع منسوب األماكن المؤهولة نسبٌاً تبعاً لقدمها

 .( )وأخشاب وخبلفه، وأحجار، وخاصة مواد البناء من لبن

فً حٌن تحدها مجموعة من التبلل الصؽٌرة، ، وٌحدها البحر األحمر من الؽرب

تلٌها سبلسل ؼٌر متصلة من الجبال الموازٌة لسلسلة جبال الحجاز العالٌة من 

 .()، كما ٌحٌط بها سهل تهامة من الشمال و الشرق والجنوب()الشرق

والفضل فً نشؤتها ووجودها كمٌناء بحري ربٌس ٌعود إلى فجوة وحٌدة فً 

وبالتحدٌد ، سلسلة الجبال الواقعة إلى الشرق والموازٌة لسلسلة جبال الحجاز

الممر العمٌق الذي أحدثته عوامل التعرٌة المتمثلة فً وادي ؼلٌل، الذي أصبح 

                                                 
التكوٌن المعماري والحضري لمدن الحج بالمملكة العربٌة السعودٌة، مكتبة :  فارسً محمد سعٌد()

 7ٙٔص، .م98ٕٔ/ هـٖٓٗٔعكاظ للنشر والتوزٌع،

. ٖٖٔص، مرآة جزٌرة العرب: أٌوب صبري ()

. 77ٗٔ، ص(م89ٔٔ/ هـ8ٖٓٔ)، إستانبول، مهران مطبعه سً،ٖقاموس اإلعبلم، مج : سامً.ش ()

. ٕٔص، تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

( مدٌنة جدة الموقع البٌبة العمران السكان، دار المجتمع للنشر والتوزٌع، : الحمدانفاطمة عبد العزٌز (

 . ٕ٘صم99ٓٔ/هـٓٔٗٔ، ٔجدة، ط

. 98ٗص، ٖٕٓٓدمشق،، 7مج:  الموسوعة العربٌة( )
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 .()الطرٌق الربٌس الذي ٌصلها بمكة المكرمة

ولهذا ٌمكن القول بؤن جدة نمت نتٌجـــــة الجتماع عاملٌن طبٌعٌٌن تقاببل 

هما حدوث انقطاع فً الشعب المرجانٌة عند هذا المدى فً ، فً نقطة واحدة

 . ()ووجود فجوة طبٌعٌة بٌن الجبال تصل الساحل بمكة المكرمة، البحر األحمر

ونجد أن هناك عوامل عدة دعمت هذا الموقع و أبرزت أهمٌته، فمنطقة 

، ووجود سلسلة الشعب ()خلٌج جدة أقرب نقطة اتصال بحري بمكة المكرمة

المرجانٌة الحمراء والسوداء التً تحؾ بشاطا البحر األحمر مثلت خط الحماٌة 

 . ( )األول للدفاع عن البلدة

كما أن جدة بحكم موقعها الجؽرافً الممٌز فً منتصؾ البحر األحمر 

حتى ، وازدادت عمارتها، تقرٌبا، أخذت فً التطور واالزدهار فاتسعت رقعتها

، حٌث تعتبر حلقة الوصل بٌن مناطق اإلنتاج؛ ()ؼدت من أعظم موانا الحجاز

، وأصبحت المٌناء الربٌس لمكة المكرمة، ومراكز االستهبلك المحلٌة والعالمٌة

باإلضافة إلى سهولة الوصول إلٌها من العدٌد من الموانا التً قامت ، لقربها منها

القرٌب من موانا ، السٌما مٌناء عدن، () بدور ربٌس فً مراحل تارٌخٌة سابقة

 .()، وعٌذاب على الساحل الؽربً للبحر األحمر()و مٌناء سواكن، الهند

                                                 
. 7ٖص، م7ٕٓٓ/هـ8ٕٗٔ، ٔط، دار أجنادٌن للنشر والتوزٌع، جؽرافٌة المدن: محمد فوزي حلوه ()

 ،ٕالمدنً، ط مطابع القاهرة، األحمر، البحر على السعودٌة الموانا :الثوٌنً أحمد محمد () 

  .8ٕٔص م،98ٗٔ/هـٗٓٗٔ

. ٕٗٔص السعودٌة، الموانً :الثوٌنً ()

  .ٕٙص جدة، مدٌنة :الحمدان ()

 راجعه العرب، جزٌرة شبه جؽرافٌة :كحالة رضا عمر ،7ٔٔ ص ،ٔج الفرابد، الدرر :الجزٌري ()

  .ٕٙٓص ،م9ٙٗٔ/هـ8ٖٗٔ ،ٕط المكرمة، مكة الحدٌثة، النهضة مكتبة علً، أحمد علٌه وعلق

. ٔٔص ، التارٌخ جدة :دٌاب ()

 تجاري تبادل جدة وبٌن بٌنها كان عٌذاب، قرب األحمر للبحر الشرقً الساحل على مشهور مٌناء ()

 نظره فً ٌضارعها وال الشرق، فً التجارة دول أؼنى إنها م،ٔٗ٘ٔ عام بها مر الذي دكسترو ٌذكر

 نافذة سواكن :السٌد جعفر ،عبدهللا7ٕٙص ،ٖمج البلدان، معجم :الحموي . البرتؽالً لشبونة مٌناء إال

 ٌناٌر-هـٕٗٓٓدٌسمبر /هـٕ٘ٗٔ ذوالقعدة ،ٖٔٗالعدد الفٌصل، مجلة األحمر، البحر على أطلت

   .7ٖص م،ٕ٘ٓٓ

ببلد الحجاز فً العصر األٌوبً، دار مكة للطباعة والنشر والتوزٌع، مكة  :باقاسًعابشة عبدهللا ( )

  .9٘ص ،التجاري النشاط :المعبدي ،٘ٙص. م98ٓٔ/هـٓٓٗٔ، ٔالمكرمة، ط
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فقد أثر موقعها ، ()ونتٌجة لوقوع جدة فً منطقة ساحلٌة شبه صحراوٌة

، فنسبة الرطوبة عالٌة جداً ترتفع خبلل أشهر الصٌؾ، تؤثٌراً ملحوظاً على مناخها

% ٓٓٔمما ٌزٌد من معدل اإلحساس بالحرارة حٌث كثٌراً ما تصل الرطوبة إلى 

، والحرارة 7٘-٘ٙخبلل  أشهر الصٌؾ، رؼم أن متوسطاتها تتراوح ما بٌن 

 .()عالٌة أٌضا طوال معظم أٌام السنة

أما التربة ففقٌرة، وهً عبارة عن رواسب رملٌة منقولة بواسطة الرٌاح 

 . () وتنمو فٌها بعض الحشابش المتباعدة، والمٌاه

إال أنــه كان لموقع جدة ، وعلى الرؼم من األجواء القاسٌة التً ذكرناها

: أحدهما: الدور الكبٌر فً تمٌزها عما سواها من مدن الحجاز بـؤمرٌن أساســٌٌن

ظهور التطورات السٌاسٌة فٌها أكثر من ؼٌرها من مدن الحجاز، سوى المدٌنتٌن 

ارتباط النظم االقتصادٌة فً الحجاز بها أكثر من ارتباطها : واآلخر، ()المقدستٌن

؛ لذلك كانت محط أنظار الطامعٌن الراؼبٌن فً ()ارتباطها بؤي مدٌنة أخرى

وتبعاً لذلك فبل ٌمكن ، بسط نفوذهم على إقلٌم  الحجاز، وعلى األماكن المقدسة فٌه

إؼفال أهمٌتها العسكرٌة التً دفعت الحكام من داخل اإلقلٌم ومن خارجه أن 

ٌجعلوها فً مقدمة أولوٌاتهم؛ لبسط نفوذهم علٌها، ومن ثم على سابر مدن 

 .()اإلقلٌم

كمـا ترتـب على أهمٌــة مـوقع جدة أن أصبحت جاذبة لسكن من ٌرؼب فً 

عبلوة على ، ففٌها مقومات الجذب السكانً، االستٌطان والتعمٌر وكسب العٌش

، ذلك وقوعها على شاطا صالح لرسو السفن؛ لتصبح منفذاً بحرٌاً لمكة المكرمة

                                                 
. 8ٕٕص ،السعودٌة الموانا :الثوٌنً ()

()David George Hogarth: Hejaz before World War-2nd-(Arabia Past and 

Present Series; Vol. (7). The Burlington Press(Cambridge)Ltd,1978, P29 .                                                                                                      

. 98ٗص ،7مج :العربٌة الموسوعة ()

  .البحث هذا من الثالث المبحثالفصل األول  انظر ()

  .البحث هذا من ،االقتصادي العامل :الرابع المبحث انظر ()

 سعود بن محمد اإلمام جامعة مجلة فهد، بن جارهللا كتابة خبلل من جدة :النجٌدي محمد حمود ()

. 98ٗص، م 99٘ٔأبرٌل / هـ ٘ٔٗٔالعدد الثالث عشر، ذو القعدة ، اإلسبلمٌة
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 . ()و لتموٌن وشحن وتفرٌػ السفن اآلتٌة من الشمال والجنوب والشرق

إلى جانب صبلحٌة موقع جدة كمٌناء، تمٌزت المنطقة المحٌطة بها بؽناها 

بالرواسب المرجانٌة الجٌرٌة التً استخدمت فً عمارة مدٌنة جدة، واسهمت فً 

وكان ٌجلب من خلٌج المنقابة فً شمال البلد، وقد . ()تطور الحركة العمرانٌة بها

 . ()دفن فً العصر الحدٌث ألؼراض توسع المدٌنة 

وساعد قرب جدة من مناطق زراعة النخل كوادي عسفان، ومر الظهران 

وخاصة المنازل ، فً استخدام جذوع وسعؾ النخل؛ لتسقٌؾ العدٌد من المنازل

)ذات الدور والدورٌن ، ومن مرتفعات الطابؾ، وجبال السراة تم جلب خشب (

العتم ـ وٌعرؾ بالزٌتون البري ـ لٌستخدم فً بناء أعتاب السبللم بمبانً جدة، 

وسوؾ ٌتم استعراض ذلك بالتفصٌل عند الحدٌث . حٌث ٌمتاز بقوته وصبلبته

 .عن مواد البناء

 

 :البٌئة المحلٌة -2

نفذها ، من المإكد أن العمارة لٌست مجرد أبنٌة تتكون من جدران وأسقؾ

بل إن العمارة بمبانٌها المختلفة ، اإلنسان؛ لتإدي الؽرض الذي بنٌت من أجله

 .تتؤثر فً تصمٌمها ببٌبتها الجؽرافٌة التً تحٌط بها والتً نشؤت فً أحضانها

، وحتى ٌمكن دراسة التؤثٌر المتبادل بٌن عمارة جدة فً العصر العثمانً

البد من دراستها فً ضوء ظروؾ الموقع والتؽٌرات ، والبٌبة المحٌطة بها

وتفاعل السكان مع بٌبتهم معتمدٌن على قدراتهم الشخصٌة لتطوٌر ، المناخٌة

 .مهارتهم فً التعامل مع خامات الطٌن والحجر والرخام والخشب

 من أهم عناصر البٌبة المإثرة بشكل كبٌر على النمط المناخوٌعد 

                                                 
. ٕٗٔص، السعودٌة الموانا :الثوٌنً ()

دراسة أٌكلوجٌة على النمو السكانً : ، فاطمة عبد العـزٌز الحمدانٖٖمدٌنة جدة، ص: الحمدان ()

.    ٖٖم، ص987ٔ/هـ8ٓٗٔ، ٔبمدٌنة جدة، دار المجتمع للنشر والتوزٌع، ط

()Pesce : Jiddah Portrait,.P.46.  

 .ٕٗالصناعات الخشبٌة، ص: الثقفً ()
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 بمدٌنة جدة فً العصر العثمانً، فارتفاع درجة الحرارة، وازدٌاد ()المعماري

من العناصر األساسٌة واألولٌة التً أخذها ، ()الرطوبة معظم أوقات السنة

النسٌج )المعمار فً الحسبان، حٌث نجد أن النسٌج العمرانً فً جدة ٌؽلب علٌه 

، إذ نجد أن هذا النوع من األنماط المعمارٌة قد أدى إلى خلق حلول (المندمج

عملٌة لمواجهة الحرارة القاسٌة التً تتعرض لها جدة طوال أٌام السنة، وقد تمٌز 

 :()هذا النسٌج بالخصابص التالٌة

  التقلٌل من تعرض األسطح الخارجٌة للمبانً ألشعة الشمس المحرقة نتٌجة

التبلحم، والتبلصق بٌن المبانً، و تظلٌل بعض أجزاء المبنى لؤلجزاء 

 .األخرى؛ نتٌجة االختبلؾ فً ارتفاعات المبانً

  ضٌق الطرقات واألزقة، وتوجهها بقدر المستطاع من الشمال إلى الجنوب

بعكس مسار الشمس من الشرق إلى الؽرب، ساعد ذلك على تظلٌل المبانً لما 

، وحماٌة المشاة من أشعة الشمس أثناء تنقبلتهم طوال النهار. جاورها

واالحتفاظ بالهواء البارد الذي تجمع أثناء اللٌل لفترات طوٌلة خبلل ساعات 

النهار، مما ٌإدي إلى تلطٌؾ درجة الحرارة، هذا إلى جانب أن األهالً كانوا 

 .ٌستخدمون طرٌقة رش األرض بالماء لتلطٌؾ درجة الحرارة

كما أننا نلحظ تؤثٌر الحرارة فً تصمٌم وإنشاء النوافذ والرواشٌن واضحاً 

فً عمارة جدة فً العصر العثمانً، فتكون مساحة النوافذ و الرواشٌن كبٌرة 

بحٌث تتوزع على كامل األدوار، وقد صنعت من  الخشب  المخروط؛ لٌحقق ذلك 

عدداً من األهداؾ، أهمها التقلٌل من نفاذ أشعة الشمس إلى الداخل، والحفاظ على 

درجة الحرارة منخفضة داخل المنازل، والسماح لمن بداخل المنزل بالرإٌة 

 . ()بوضوح دون أن ٌراهم من بخارج المنزل 

                                                 
" جدة، الطابؾ، ٌنبع " اإلستراتٌجٌات البدٌلة للمدن : روبرت ماثٌو، جونسون مارشال و شركاهم  ()

مخطط المنطقة الؽربٌة، المرحلة الثالثة، الجز األول، وزارة الداخلٌة وكالة الوزارة لشبون البلدٌات، 

. 7ٕم، ص 97ٕٔالرٌاض، 

. ٗٗمدٌنة جدة، ص: الحمدان ()

 السعودٌة، العربٌة بالمملكة التقلٌدٌة للعمارة الجؽرافٌة واألنماط المإثرات :الصالح عبدهللا ناصر ()

  .ٓٔص م،98ٗٔ /هـٗٓٗٔ ،ٔط اإلسبلمٌة، المقاصد مطابع

. ٓٗص الخشبٌة، الصناعات :الثقفً ()
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واستخدم الملقؾ كوسٌلة للتهوٌة، وخفض درجة الحرارة فً الطابق األول 

وذلك بإٌجاد فتحات بارزة فً أسطح المنزل مفتوحة باتجاه الرٌاح، ، من المنزل

كما فً ، ()تسمح باستقبالها مع التحكم فً فتحها وإؼبلقها من الؽرؾ الداخلٌة

 (.8ٔٔ)منزل نور ولً، لوحة رقم 

هً من ، ومواقٌت سقوطها، والتفاوت الكبٌر فً كمٌاتها، إن ندرة األمطار

وهً على ، حٌث تسقط معظمها فً فصل الشتاء. الخواص الربٌسة لمناخ جدة

كما أنها قد تسقط فً . () ملم٘ٔالعموم قلٌلة، و ٌصل معدلها السنوي إلى حوالً 

عام واحد، وتنقطع لعدة أعوام متتالٌة، من أجل ذلك نجد أن أسطح منازل جدة 

هً مسطحة، مع مراعاة مٌبلنها بدرجة بسٌطة ناحٌة المٌزاب؛ لتصرٌؾ مٌاه 

 .()المطر، وخزنها فً صهارٌج أرضٌة تحت المبنى

وال ٌخفى علٌنا التؤثٌر السلبً لقلة سقوط األمطار على الحركة العمرانٌة، 

وما ٌنتج عنه من قحط و جفاؾ، وخاصة إذا عرفنا االرتباط الكبٌر بٌن الماء، 

 .وتجهٌز المإن الخاصة بعمل البناء

وهذا التذبذب فً كمٌة األمطار، وعدم انتظامها ٌسبب الكثٌر من الخسابر، 

إذ ٌعقب هطول ، فقد ٌسـقط فً ٌوم واحد أكثر من مجموع كمٌة المطر السنوي

األمطار الؽزٌرة المباؼتة سٌول جارفة ٌجري فٌها الماء بسرعة خبلل الودٌان 

، لهذا تنشؤ مشكلة السٌول التً ()باتجاه البحر على سطح ٌفتقر للؽطاء النباتً

ففً شهر صفر سنة ، تؽمر جدة عندما تهطل األمطار على هذه الصورة

دمر ، م  أصــاب جـــــدة ومكة سٌل كبٌر8ٔٓٔ أبرٌل٘مارس ـ 8/ هـٕٕ٘ٔ

الكثٌر من المنشآت المــــعمارٌة وأصاب بعضها بالخراب، وقد هدم بمكة خاصة 

هطلت أمطار ؼزٌرة استمرت  (م89٘ٔ/هـٖٖٔٔ)وفً عـــام . ()ست مبة دار

                                                 
. 9ٔص ،المإثرات :الصالح ()

. 99ٕص ،السعودٌة الموانا :الثوٌنً ()

، جـدة، ٖالحٌاة االجتماعٌة فً الحجاز فً القرن الرابع عشر للهجرة، طمبلمح : مؽربًمحمد علً ( )

.  9ٔم ، ص 98ٗٔ/  هـ٘ٓٗٔدار العلم للطباعة والنشر، 

 . ٗٗدراسة أٌكلوجٌة، ص : الحمدان ()

عجابب اآلثار فً التراجم واألخبار، تحقٌق عبدالرحٌم عبدالرحمن : عبد الرحمن بن حسن الجبرتً ()

 . 8ٕٔ، ص ٗم، ج998ٔعبدالرحٌم، مطبعة دار الكتب المصرٌة بالقاهرة، 
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عشرٌن ٌوماً، تهدمت بسببها بعض المبانً، كما تؤثرت بعض مبانً الدوابر 

 .()الحكومٌة، والتً تعتبر أفضل المبانً الموجودة متانة وقوة

فقد أثبتت الدراسات الجٌولوجٌة خلوها من ، وتفتقر جدة إلى المٌاه الجوفٌة

حٌث الفرصة مهٌؤة الحتوابه على كمٌات محدودة من ، المٌاه عدا وادي بنً مالك

فتوجد ، وكذلك فً المنطقة الوسطى التً تتكون من فتات الحجر المرجانً، المٌاه

ومنسوب الماء فً هذه المناطق، ٌتراوح بٌن متر ، المٌاه بٌن الشقوق والفجوات

بسبب الملوحة العالٌة ،  ونوعٌتها ردٌبة، وؼٌر صالحة للشرب، وثبلثة أمتار

 .()، وٌعد البحر األحمر من أشد البحار ملوحة؛ ألنه التصب فٌه األنهار()بها

وبالنسبة للرٌاح فإن جدة تسودها فً الؽالب رٌاح شمالٌة ؼربٌة تصل نسبة 

وتعد معدالت سرعة ، ، وٌطلق علٌها محلٌاً رٌاح الشام %ٖ.8ٗهبوبها إلى 

عقدة ٓٔ-٘الرٌاح معتدلة على مدار السنة، وٌتراوح متوسط سرعة الرٌاح مابٌن

، تنشط لفترات بعد مرور الجبهات الهوابٌة الباردة خبلل فصل ()فً الساعة

 .    ()الشتاء

اضطر سكان جدة إلى تطوٌر عدة ، وللتؽلب على األحوال البٌبٌة القاسٌة

وأحسنوا استؽبلل وجود البحر، فوجهوا مدٌنتهم ، طرق؛ لجعل حٌاتهم محتملة

بكاملها نحو الشمال والؽرب؛ لٌنعموا بمنظر البحر الخبلب، وٌستمتعوا بنسمة 

وؼطت النوافذ والرواشٌن المستخدم فً ، ()البحر القادمة من الشمال الؽربً

مساحات كبٌرة من واجهات المبانً، لتوزٌع الهواء، ، بنابها الشرابح الخشبٌة

فضبل عن أن امتداد الروشان للخارج ، وكسر أشعة الشمس الداخلة إلى المنزل

ٌضفً ظبلالً على واجهة المنزل، مما ٌقلل من الحرارة المكتسبة من أشعة 

 .()الشمس

                                                 
.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول.y0a0hvs  387/72: وثٌقة رقم ()

 للطباعة، دار األصفهانً، جدة نظام بٌبً متؽٌر: (ٗ) بحث رقم إدارة األبحاث.أمانة مدٌنة جدة ()

. ٙٔص، هـ 9ٖٖٔ،جدة

. ٕٗص ،جدة :ششة ()

.  ٙٗ ص أٌكلوجٌة، دراسة :الحمدان ()

. ٘٘ص ،التجاري النشاط :المعبدي ()

ة االخر ىجمادىٓٔخاص، عدد ،اقرأ مجلة والتطور، الحضارة القدٌمة جدة عمارة :بخاري عبدهللا ()

. ٘ٗص ،م98ٔٔ أبرٌلٗٔ/هـٔٓٗٔ

.  ٓٗالصناعات الخشبٌة، ص: الثقفً ()
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ووجد فً بعض منازل جدة فً العصر العثمــانً  الفناء الذي مثل أحد 

حٌث ٌساعد الفناء ، الخصابص الربٌسة فً عمارة المناطق الحــارة والجافة

، وٌوفر جوا داخلٌاً لطٌفاً ، البٌوت على إٌجاد متنفس داخلً ٌسمح بمرور الهواء

، وٌقع الفناء فً الؽالب فً الجهة ()ٌساعد على دخول ضوء النهار بقدر كاؾ 

 .الخلفٌة من المنزل، كما فً  منزل باعشن، ومنزل نور ولً

أما المنازل التً ال تتوفر فٌها األفنٌة فإن السطوح والخارجات تعتبر 

فمنذ القدم وسطوح المنازل فً جدة تستخدم لنوم السكان ، وحدات معمارٌة هامة 

وتتوج نهاٌات السطوح بالسواتر الخشبٌة التً تسمح بمرور ، ()فً اللٌالً الحارة

 .   ()مما ٌساعد كثٌراً فً تلطٌؾ األجواء الحارة، تٌار هوابً داخل السطح 

 السطحٌة السابدة إلى بروز لطبٌعٌة الطبوغرافٌة ونوع التربةوقد أدت ا

عدة مظاهر وعناصر معمارٌة فً عمارة جدة فً العصر العثمانً، فقد استخدم 

إذ لم تكن لدٌه دابماً اإلمكانات ،المعمار مواد البٌبة المحلٌة السابدة فً البناء 

واقتصر فً عملٌة االستٌراد ، الكفٌلة باستٌراد وجلب مواد أخرى أكثر جودة 

على الخامات الضرورٌة، والتً ال ٌوجد بدٌل لها فً البٌبة المحلٌة وٌسهل 

 .()مثل الخشب الذي كان ٌرص فً أسفل الباخرة، وٌجلس علٌه الحجاج، شحنها

و استطاع أن ٌطوع هذه المواد وٌكٌفها؛ لٌبنً بها عمارة متمٌزة فً أداء 

ولذا نجد أن مادة البناء الربٌسة لم  تخرج عن ، وظٌفتها، ومتفردة فً جمالها

، (المنقبً)والحجر الجٌري ،  و البازلت()والجبس، المواد المحلٌة كالطٌن

وفً بعض األحٌان استخدمت األخشاب المحلٌة كخشب ، والحجر المرجانً

العرعر والدوم والنخٌل والعتم كدعابم لرفع الضرر عن الجدران فً حالة 

 .أو فً األبواب، والنوافذ،والرواشٌن، وؼٌرها، ()انبعاجها

وأدت العوامل المناخٌة فً جدة إلى استعمال بٌاض المصٌص الجٌري 

كطبقة سطحٌة واقٌة لكً تمنع تآكل الحجر الجٌري نتٌجة لدرجة الرطوبة  

                                                 
 الملك جامعة اإلبراهٌم، حسٌن محمد ترجمة السعودٌة، العربٌة المملكة فً المسكن :طالب قٌصر ()

. ٗٗٔص ،الرٌاض سعود،

  .٘ٗص ، ابن جبٌررحلة :جبٌر ابن ()

  .7ٗ ص ،الخشبٌة الصناعات :الثقفً ()

. 87 ص ، مبلمح :مؽربً ()

. ٖٖص ،جدة مدٌنة :الحمدان ()

 ،م98ٔٔ/هـٔٓٗٔ ،ٔط، الثقافً مكة نادي الهجري، عشر الرابع القرن فً مكة :رفٌع عمر محمد ()

. ٘ٗٔص
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وفوق ذلك استخدمت النورة المحلٌة كطبقة نهابٌة . ()العالٌة على مدار السنة

لعكس أشعة الشمس، وإعطاء الواجهات لونا متجانسا وممٌزا فً كافة أرجاء 

 .()جدة

إن استخدام كل هذه الحلول أضفى طابعاً متمٌزاً على العمارة العثمانٌة 

فقد ، بجدة، فباإلضافة إلى تحقٌقها الراحة الجسدٌة والنفسٌة كهدؾ واضح لئلنسان

حققت الوظٌفة اإلنشابٌة منها مع الحرص على تحقٌق اإلحساس بالجمال الذي 

 .مٌزها عن ؼٌرها

 ولقد تؤثرت فً بعض عناصرها بالمإثرات الخارجٌة، نتٌجة االتصال 

المستمر مع العالم اإلسبلمً، ونتٌجة الستقرار كثٌر من الجالٌات اإلسبلمٌة بها، 

ومن بٌنهم أصحاب الحرؾ والمعمارٌون والصناع والعمال المهرة فً البناء، 

مما أدى إلى تطعٌم العناصر البٌبٌة ، والتبٌٌض، والنجارة، والحفر وؼٌر ذلك

وٌبدو ذلك واضحا فً عمارتها الدٌنٌة والمدنٌة . المحلٌة بؤسالٌب العمالة الوافدة

 .وهذا ما سوؾ ٌتم إٌضاحه فً فقرات البحث القادمة إن شاء هللا، والعسكرٌة

كما كان لنسبة الرطوبة العالٌة ولملوحة األرض، حٌث إٍن أؼلب أرض جدة 

، أثره السلبً فً عدم بقاء العمارة زمناً طوٌبلً ، سبخة؛ لقربها من البحر األحمر

ما لم تكن ذات قوة وتماسك فً البناء ٌستطٌعان مقاومة عوامل طبٌعة الجو 

، وللحفاظ على هذه المبانً كان البد من ()واألرض القاسٌة إلى أبعد وقت ممكن

عمل الصٌانة الدورٌة المنتظمة لها، وهذا ما سوؾ نلحظه عند الحدٌث عن 

 .أعمال الترمٌمات والصٌانة التً كانت الدولة العثمانٌة تقوم بها وترصد لتنفٌذها

 

  

                                                 
 عدد ،اقرأ مجلة ،اإلسبلمٌة العمارة :فارسًمحمد سعٌد  ،8ٔ ص المإثرات، :الصالح ()

. ٖٗص،م98ٔٔ أبرٌلٗٔ/هـٔٓٗٔاالخر جمادىٓٔخاص،

  .ٖٗ ص ،المإثرات :الصالح ()

 ،م98ٕٔ/هـٕٓٗٔ، ٖمطابع الروضة، جدة، ط، بٌن التارٌخ و اآلثار: األنصاريعبد القدوس ( )

.  7ٙٔص
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 المبحــث الثانً

 العامـل الدٌنـً

 :تأثٌرمبادئ اإلسالم على الطابع المعماري لمدٌنة جدة  -1

من المعروؾ تارٌخٌاً أن أي مدٌنة تقع ضمن حدود الدولة اإلسبلمٌة تصنؾ 

بؤنها مدٌنة إسبلمٌة بؽض النظر عن نوعٌة نسٌجها العمرانً وُطرز  عناصرها 

هذا النسٌج العمرانً ٌبرز نتٌجة عوامل بٌبٌة ومناخٌة واقتصادٌة ، التركٌبٌة

واجتماعٌة وثقافٌة تختلؾ من منطقة إلى أخرى، وتساعد فً منح كل مدٌنة 

 . طابعها الممٌز

طبعت ، ولقد أوجد التؤثٌر اإلسبلمً على المدن عناصر ومفاهٌم معمارٌة

 .()وإن حافظت كل مدٌنة على طابعها المتمٌز، مدنه بوحدة متجانسة

ومن أبرز معالم المدٌنة اإلسبلمٌة المسجد الذي ٌعد أعظم هدٌة قدمها 

، فالمسجد هو مكان العبادة، ولم ٌكن  لمجرد الصبلة بل ()اإلسبلم إلى فن العمارة

مركزاً للشورى، وقاعة لبلجتماعات، وهو المدرسة وهو المحكمة، حٌث تإكد 

اآلثار الواردة من عصر النبوة، وعصر الخلفاء الراشدٌن أن المسجد كان مركزاً 

عاماً، ٌجمع المسلمٌن لٌمارسوا فٌه العدٌد من األنشطة الدٌنٌة والحٌاتٌة التً ال 

، وكانت اللبنة األولى التً وضعها ()تتعارض مع كونه مكاناً للصبلة

بعد دخوله المدٌنة تلك التً وضعها فً بناء المسجد، ففً ذلك داللة  ()الرسول

كبٌرة على األهمٌة الكبرى التً ٌنطوي علٌها فً الحٌاة اإلسبلمٌة، لٌكون مركزاً 

تصدر ، ومقراً للدولة الولٌدة، التً ُتبنى على ؼٌر مثاٍل سابق، لئلشعاع الفكري

 .()منه األوامر والتوجٌهات النبوٌة إلى عموم أفراد المجتمع الجدٌد 

هذا الشؤن العظٌم للمسجد جعل له مكانة سامٌة فً اإلسبلم، ولم ٌكن ٌقتصر 

إعماره بإقامة البنٌان فحسب ـ مع ما فً ذلك من الثواب العظٌم ـ وإنما بجعله 

                                                 
  .ٖٙص ،جدة عمارة :بخاري ()

 دارة ،(نجد منطقة) السعودٌة العربٌة المملكة فً العمرانً التراث خصابص :النوٌصر هللا عبد محمد ()

. ٗ٘ص ،م999ٔ/هـ9ٔٗٔ ،ٔط العزٌز، عبد الملك

. ٓٔص م،998ٔ،ٔط العرب، سجل مطابع القاهرة، المسـاجد، عمارة :خلوصً عباس ماجد محمد ()

 رسالة مإتمر بحوث الحاضر، الوقت فً منا ٌتطلب وماذا اإلسبلم، فً المسجد مفهوم :القوة الدٌن ىمحً علً( )

. 9ٓٔم،ص97٘ٔ سبتمبرٕ٘ – م97٘ٔ سبتمبرٕٓ/هـ9ٖ٘ٔرمضانٕٓ-هـ9ٖ٘ٔرمضان٘ٔمن المسجد،
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مكاناً ٌجتمع فٌه المسلمون بقلوب عامرة باإلٌمان ٌإدون فٌه الصلوات، 

 .()وٌحضرون مجالس العلم، وٌتبادلون اآلراء؛ لتحقٌق الخٌر لهم فً الدارٌن

، إال أن ()وٌعد المسجد نواة التخطٌط العمرانً لكثٌر من المدن اإلسبلمٌة

مدٌنة جدة تختلؾ عنها بؽٌاب المسجد الجامع الكبٌر، الذي ٌعتبر محوراً لجمٌع 

نشاطات المدٌنة، بل استبدلت بذلك بخمساً من الجوامع توزعت فً عدد من 

، الكتاتٌب، والمكتبة: حاراتها، وألحق بها العدٌد من المنشآت المعمارٌة مثل

وتتجمع ، وسكن اإلمام، والمٌضآت، واآلبار، والصهارٌج، وسبل الماء، وؼٌرها

حول بعضها، مثل جامعً الشافعً والمعمار، واألسواق التجارٌة المزدحمة 

ومحبلت أصحاب الحرؾ والصنع الصؽٌرة ثم المناطق السكنٌة، خرٌطة 

ومن العمابر السكنٌة ما خصص رٌعه للصرؾ على هذه الجوامع . (ٓٔ)رقم

)وؼٌرها من المساجد والمدارس وقفاً هلل تعالى ). 

السبب ، وكانت تعالٌم اإلسبلم فً النهً عن المبالؽة فً زخرفة المساجد

الحقٌقً للبساطة التً نجدها فً الشكل الخارجً للمسجد التقلٌدي بمدٌنة جدة 

فقد كان المسقط ، وخلو التصمٌم الداخلً من المؽاالة واإلسراؾ فً الزخرفة

ومن رواق كبٌر ، (صحن مكشوؾ )األفقً لبعض المساجد عادة ٌتكون من فناء 

ومسقوفاً باألخشاب المحمولة على عدد من ، ()ٌمثل رواق القبلة مبنٌاً بالحجارة

والبعض األخر فً ؼاٌة ، كما فً مسجد الشافعً، األعمدة فً صفوؾ متوازٌة

 .كما فً مسجد أبوعنبة، البساطة

وتطبٌقاً لتعالٌم اإلسبلم فً الحث على رعاٌة الفقراء، والعناٌة باألرامل 

والنساء الفقٌرات، وجد بجدة عدد من األربطة، وقد حوى كل رباط على عدد من 

الحجرات، ولكل واحدة منها حمامها الخاص، للحفاظ على خصوصٌة وراحة كل 

ساكن، تفتح جمٌع الحجرات على فناء داخلً مكشوؾ، ٌوفر التهوٌة الصحٌة، 

                                                 
المسجد أوجد المجتمع اإلسبلمً األول، بحوث مإتمر رسالة : أحمد محمد هلٌل وإبراهٌم خشان ()

. ٙ٘المسجد، ص

. ٔ٘ص، العمرانًخصابص التراث : النوٌصر ()

  .انظر الفصل الثانً، مبحث المساجد من هذا البحث ()

.  ٙٗص، عمارة جدة: بخاري ()
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 . وٌسمح بالتواصل االجتماعً بٌن الساكنٌن

وامتد تؤثٌر اإلسبلم إلى تصمٌم المنزل، وقد كان المنزل اإلسبلمً بكل ما 

فٌه من تصمٌم عام أو خاص مرتبطاً بهذه التعالٌم، وكانت األسرة والحٌاة 

الخاصة هً المقصودة بشكل أساسً بهذه التعالٌم، وٌعكس توزٌع الفراؼات 

الداخلٌة بمنازل جدة فً العصر العثمانً التؤثٌر اإلسبلمً فً المحافظة على عدم 

االختبلط؛ لتوفٌر أقصى حد ممكن من الحماٌة من أعٌن الؽرباء، فقد حرص 

وهو مخصص للرجال " السبلملك"المعمار المسلم إلى تقسٌم المنزل إلى قسمٌن 

، وهو الجزء المخصص للنساء والحٌاة األسرٌة الخاصة" الحرملك"و، وضٌوفهم

كٍل على حدة، ، مما أدى إلى إحداث نظام مزدوج للحركة، والتنقل فً آن واحد

ونتٌجة لتقسٌم المنزل إلى سبلملك، وحرملك تكون . وبمعزل تام عــن األخر

ؼرفة استقبال الرجال متصلة مباشرة بصالة المدخل، وفً بعض األحٌان تكون 

والعلوي ، هذه الؽرفة على مستوٌٌن السفلً الستقبال الضٌوؾ وخلع النعل

 وإذا كان المنزل ٌحوي فنابٌن كما فً منزل باعشن فإن .()للجلوس واالسترخاء

وتقام فً الفناء االحتفاالت العابلٌة ، أحدهما ٌخصص للسبلملك، واآلخر للحرملك

واحتفاالت المواسم الدٌنٌة، كما ٌبلحظ أن أحد ، الهامة، مثل احتفاالت الزواج 

األفنٌة فً منزل باعشن قد أسُتخدم ألداء الصبلة، حٌث ٌوجد محراب من الجص 

 (.ٖٓٔ)فً الجدار الشرقً للفناء الؽربً للمنزل، لوحة رقم 

و ٌكون فً واجهة ، وٌحتوي المنزل عادة على مدخلٌن أحدهما للضٌوؾ

والمدخل الثانً ٌكون ألهل المنزل وللنساء من الضٌوؾ، ٌفتح على ، المنزل

وفً منازل . دهلٌز ٌإدي إلى السبللم للصعود لؤلدوار العلٌا الخاصة بؤهل البٌت

وجهاء البلدة وأؼنٌابها، ٌفتح باب ثالث فً الجهة الخلفٌة من المنزل ٌخصص 

 .      لدخول الخدم، كما فً منازل نصٌؾ وباعشن ونور ولً

 العلوي ()كما حرص أصحاب المنازل على وضع عبارات على الساكؾ

والصبلة والسبلم على  (هللا سبحانه وتعالى)لباب الدخول، تشمل التذكٌر بذكر 

                                                 
 الملك مدٌنة القدٌمة، جدة لمدٌنة الوطنٌة العمارة فً دراسة القدٌمة جدة منازل :خان محمود سلطان ()

. 9ص م،98ٙٔ/هـٙٓٗٔ ،ٔط الرٌاض، والتقنٌة، للعلوم عبدالعزٌز

 وعطٌة أنٌس، إبراهٌم .ومنوره الباب مصراعً بٌن وتفصل الباب تعلو التً العتبة :الساكؾ ()

  .، د،تٕ، ط9ٖٗص،ٔجالمعجم الوسٌط ،: منقمً، ومحمد خلؾ هللا أحمد الحلٌم عبد و الصولحً،
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، (98ٕ)، ٌقرإها كل من ٌرٌد الدخول إلى المنزل كما فً اللوحات ()الرسول

(ٕ99.) 

وٌجتهد المعمار بتوجٌه من صاحب المنزل على أن ٌخطط مدخل المنزل، 

، وكذلك الحال فً النوافذ والرواشٌن، ()بحٌث ال ٌتقابل مدخله مع مدخل الجار

كما ٌبلحظ أن النوافذ من جهة الجار تكون صؽٌرة جداً، ألجل التهوٌة فقط، وال 

كما وجدت حلول معمارٌة أخرى لذلك، وهو استخدام المبلقؾ . تسمح بالرإٌة

والمناور الصؽٌرة، فهً ال تضر بالجار، وتسمح بدخول الضوء والتهوٌة، كما 

 (. 7ٙٔ)فً الواجهة الجنوبٌة لمنزل نور ولً، لوحة رقم

إلى داخل وحدات الدور من كل منزل، حرص  (السقا)ولتفادي دخول 

أصحاب المنازل على وضع مسكب للماء خارج تلك الوحدات، موصل مباشرة 

 (. 8٘ٔ)بقصبة إلى داخل المطبخ، كما فً منزل نورولً، لوحة رقم

ومن المشاهدات فً منازل جدة وجود الحمامات فً األدوار العلوٌة من 

المنزل، وذلك للحفاظ على الخصوصٌة، كما أن المعمار حرص عند بنابه 

 .  لكراسً الراحة بعدم استقبالها أواستدبارها للقبلة

وٌظهر بوضوح أهمٌة وحساسٌة موضوع الخصوصٌة فً منازل جدة عند 

وٌندر وجودها ، فبل نجد ارتفاعات مختلفة بقدر كبٌر، مبلحظة ارتفاعات المنازل

وإذا وجدت تجد المعمار ، فً المنازل المتجاورة، أو الموجودة فً حارة واحدة

، وبإٌعاز من صاحب المنزل ٌتفادى وجود فتحات من شؤنها إلحاق األذى بالجار

 .()أوبوضع السواتر الخشبٌة؛ لتعمل ساتراً من أعٌن المتطفلٌن

كان امتداداً للتدرج ، والواقع أن هذا التركٌز على ُحرمة الحٌاة الخاصة
فقد وضعت المصلحة .  التسلسلً فً توزٌع الفراؼات فً شبكة الطرق والشوارع

العامة فً االعتبار األول من حٌث ضمان حق المرور ومنع وإزالة ما من شؤنه 
من حٌث السماح ، وإلحاق األذى والضرر بالجماعة، تضٌٌق وعرقلة الحركة

لؤلفراد بالخروج بالبروزات والرواشٌن إلى فضاء الشوارع واألزقة، واالستمتاع 
 ()باألفنٌة وما شابه ذلك

                                                 
. هـ9ٕٗٔ/7/٘ٔبتارٌخ الشام بحارة القرشً سالم والسٌد داقر محمد محمد السٌد مع شفوٌة مقابلة ()

هـ 9ٕٗٔ/7/٘ٔ بتارٌخ الشام بحارة القرشً سالم والسٌد داقر محمد محمد السٌد مع شفوٌة مقابلة ()

 دار العمرانٌة، البٌبة تكوٌن فً التشرٌع أثر اإلسبلمٌة، العربٌة المدٌنة :الهذلول علً بن صالح ()
. ٘ٓٔ ص ،م99ٗٔ/هـٗٔٗٔ ،ٔالسهن، ط
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أما حد ارتفاع الرواشٌن عن وجه األرض فقد حدده الفقهاء بقدر ما ٌمكن 

. ()من خبلله للراكب العبور من تحته على أكبر محمل، وٌبقى عالٌا على رأسه

ونظرا لسعة الشوارع فً جدة، فقد كانت الرواشٌن قرٌبة من مستوى سطح 

 .األرض، ولكنها ال تإثر على حركة الشارع

واستخدام الزخارؾ الحٌوانٌة، ، وكان لموقؾ اإلسبلم من كراهٌة التصوٌر

األثر الكبٌر فً فكر المعمار المسلم فً جدة فً العصر ، وتجسٌد ذوات األرواح

العثمانً، فنجد أن الزخارؾ الهندسٌة والنباتٌة قد استؤثرت بنصٌب األسد فً 

واجهات المنازل والمساجد سواء على األعمال الخشبٌة، أوالزخارؾ الجصٌة 

على الجدران، وكادت تنحصر الزخرفة الحٌوانٌة فً زخرفة وحٌدة تمثل زخرفة 

طابر النورس على الحشوات العلوٌة لمصراعً باب الدخول الربٌس لمنزل 

 (.79)شكل رقم  (8٘ٔ) لوحة رقم ()(م878ٔ/هـ 9ٕ٘ٔ)نصٌؾ

 

 :الحج و ثره على الحركة العمرانٌة فً مدٌنة جدة -2

ِه َسِبٌبًل َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ ]قال تعالى ٌْ ِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَ ٌْ اِس ِحجُّ الَب َوهلِل َعلَى النَّ

ًٌّي َعِن الَعالَِمٌنَ  وا الَحجَّ َوالُعْمَرَة هلل]" وقال تعالى، ()[هللاَ َؼِن فمنذ فرض ، ()[َوأَِتمُّ

ووفود الرحمن ، هللا تعالى هذه الشعٌرة على كل مسلم ومسلمة بالػ عاقل مستطٌع

 .تتزاٌدعاماً بعد عام؛ رؼبًة فً إكمال الركن الخامس من أركان اإلسبلم

األثر الكبٌر فً - الذي فرض فً السنة الثامنة للهجرة- وكان لهذا الُنسك 

ازدهار ورخاء المدن الواقعة على طرٌق الحج، ومن أهم هذه المدن التً أدت 

واستفادت كثٌراً من الناحٌة المادٌة والعمرانٌة ، دوراً أساسٌا فً حركة الحج

، فمنذ أصبحت مٌناء الحرمٌن الشرٌفٌن وثؽر مكة المكرمة. والثقافٌة مدٌنة جدة

 .()اتسعت عمارتها، وجمٌع أنشطتها التجارٌة واالقتصادٌة

                                                 
. 88 ص ،المدٌنة :الهذلول ()

. ٙٙص، الصناعات الخشبٌة: الثقفً ()

 (.97)آٌة : سورة آل عمران ()

(. 9ٙٔ) آٌة:  سورة البقرة ()

. من هذا البحث (8٘)انظر ص  ()
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الخامس عشر المٌبلدي سعت قوى التجارة لنقل /ومنذ القرن التاسع الهجري

فصارت ، التجارة إلى البحر األحمر؛ لكونه أكثر أماناً وبعداً عن مناطق الصراع

وازداد هذا النشاط ، ()جدة منذ ذلك الوقت من أهم الموانا وأكثرها نشاطاً 

ودخول السفن ، (م 8ٙ9ٔ/ هـ8ٕٙٔ)وتشعب بعد افتتاح قناة السوٌس فً عام

مما أسهم  فً زٌادة حركة نقل الحجاج ، التجارٌة البخارٌة السرٌعة فً الخدمة

وأصبحت الطرق البحرٌة تتفوق ، وتوسع التجارة المرتبطة بالحج، بواسطة البحر

، كما كان السفر عن طرٌق البحر أسرع ()على الطرق البرٌة فً األهمٌة

 .()وأرخص وأكثر أماناً 

ولقد حاز مٌناء جدة خبلل الحكم العثمانً لمنطقة الحجاز على نصٌب األسد 

فقد أورد الضابط الروسً دولتشٌن فً ، فً شرؾ استقبال حجاج بٌت هللا الحرام

أن عدد الحجاج فً  (م899ٔ-م898ٔ / )(هـٖٙٔٔ- هـٖ٘ٔٔ)تقرٌره السري 

 ()89ٖٖٔ ورد منهم 9ٓٓٗٗمن ؼٌر الروس قد بلػ  (م89ٔٔ/ هـ9ٖٓٔ)عام

من عدد الحجاج % ٙٙ.8ٙحاجاً عن طرٌق مٌناء جدة وحده، أي ما نسبته 

كمـا أنه فً ، القادمٌن عن طـرٌق البحر، وطرق برٌة أخرى

، وهو ما () حاجاً من مٌناء جدةٕ٘ٙ,9ٕقدم إلى الحج  (م89ٖٔ/ٖٓٔٔ)عام

إذ بلػ  بحسب ، ٌعادل تقرٌباً نصؾ الحجاج المإدٌن لفرٌضة الحج فً ذلك العام

 .()بعض التقدٌرات ما ٌقارب المبتً ألؾ

الشمالً وٌقدم : وكان الحجاج ٌصلون إلى مٌناء جدة من طرٌقٌن بحرٌٌن

والجنوبً ، منه حجاج الترك والدول األوروبٌة ولٌبٌا وتونس والمؽرب والصٌن

وٌؤتً منه حجاج الهند وأفؽانستان والٌمن والسودان ، وهو األكثر ازدحاماً 

                                                 
العدد ، مجلة الدارة، جدة إحدى مراكز التجارة العالمٌة فً العصور الوسطى: علً السٌد علً محمود ()

. 9٘ص.مٖٕٓٓ/هـٕٗٗٔالرابع، شوال 

. 9٘ص،  الحجر الصحً:جولدن ()

( )Al Amr:The Hejaz, P40. 

،  دار التقرٌب،  المكرمةعبدالعزٌز دولتشٌن إلى مكةالرحلة السرٌة للضابط الروسً : ٌفٌم ٌزفان ()

.  ٕٕ-ٕٔص، م99ٖٔ/هـٖٔٗٔ، ٔط

. ٔ٘ٔص، الحجر الصحً: جولدن ()

. ٔ٘ٔص، الحجر الصحً: جولدن ()
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 .()وحضرموت والعراق وإٌران وآسٌا الوسطى والصومال وزنجبار

م إلى سنة 87٘ٔوٌوضح الجدول التالً أعداد الحجاج لؤلعوام من سنة 

)القادمٌن عن طرٌق البحر، م9ٔٓٔ ): 

 لحجاجد اعد السنة عدد الحجاج السنة

 ٘ٔٓ.7ٗ م89٘ٔ/هـٖٖٔٔ 79ٕ.ٖ٘ م87٘ٔ/هـ9ٖٕٔ

 8٘ٓ.7ٗ م89ٙٔ/هـٖٗٔٔ 8.779ٖ م87ٙٔ/هـ9ٕٗٔ

 9ٖٗ.ٖ٘ م897ٔ/هـٖ٘ٔٔ 7ٔ8.ٕٗ م877ٔ/هـ9ٕ٘ٔ

 8.87ٖ٘ م898ٔ/هـٖٙٔٔ 8ٙٗ.ٖٓ م878ٔ/هـ9ٕٙٔ

 9ٙ8.ٖ٘ م899ٔ/هـ7ٖٔٔ 8ٙٓ.ٕٗ م879ٔ/هـ97ٕٔ

 8ٙٔ.ٖ٘ م9ٓٓٔ/هـ8ٖٔٔ 9٘ٙ.9٘ م88ٓٔ/هـ98ٕٔ

 9ٓٗ.ٔ٘ م9ٓٔٔ/هـ9ٖٔٔ 7.78ٖ٘ م88ٔٔ/هـ99ٕٔ

 ()8ٙ٘.9٘ م9ٕٓٔ/هـٕٖٓٔ 8ٓ٘.ٕ٘ م88ٕٔ/هـٖٓٓٔ

 9ٖٓ.ٖٗ م9ٖٓٔ/هـٕٖٔٔ ٖٕٙ.7ٕ م88ٖٔ/هـٖٔٓٔ

 9ٗٙ.7ٗ م9ٓٗٔ/هـٕٕٖٔ 7٘ٔ.ٖٔ م88ٗٔ/هـٕٖٓٔ

 ٓٓ٘.ٙٙ م9ٓ٘ٔ/هـٖٕٖٔ ٓٔٓ.ٖ٘ م88٘ٔ/هـٖٖٓٔ

 8ٙٗ.9ٙ م9ٓٙٔ/هـٕٖٗٔ 7ٖٗ.ٕٗ م88ٙٔ/هـٖٗٓٔ

                                                 
. 9ٙص، الحجر الصحً: جولدن ()

جـدة خبلل : صابرة مإمن إسماعٌل: الجدول من إعداد الباحث، وقد جمع على ضوء المراجع التالٌة  ()

، 98هـ، ص8ٔٗٔ، ٔم، دارة الملك عبد العزٌز، ط9ٓ8ٔ-هـ8ٙ9ٔ/هـٕٖٙٔ-هـ8ٕٙٔالفتـرة 

   .88ٕالنشاط التجاري، ص : المعبدي

 الحجر :جولدن .الهند حجاج على الحظر نجلتراإ ورفع الوباء، على القضاء بسبب هنا الزٌادة ()

. 9ٕٔص ،الصحً



 

 

( 54) 
 

 لحجاجد اعد السنة عدد الحجاج السنة

 9ٔ7.ٕٓٔ م9ٓ7ٔ/هـٕٖ٘ٔ ٕٓٓ.ٙٗ م887ٔ/هـٖ٘ٓٔ

 ٘ٔٙ.9ٓ م9ٓ8ٔ/هـٕٖٙٔ 9ٖٙ.7ٗ م889ٔ/هـ7ٖٓٔ

 ٕٗ٘.7ٔ م9ٓ9ٔ/هـ7ٕٖٔ ()ٕ٘ٙ.9ٕ م89ٖٔ/هـٖٔٔٔ

 ٔ٘ٓ.9ٓ م9ٔٓٔ/هـ8ٕٖٔ 8ٕٙ.9ٗ م1894/هـ1312

ومن خبلل دراسة الجدول السابق ٌتضح لنا تفاوت أعداد الحجاج بالزٌادة 

والنقصان من فترة إلى أخرى؛ نظراً لظهور األوببة من طاعون وكولٌرا، وما 

ٌنتج عن ذلك من منع بعض الدول رعاٌاها من الحج، كما حدث فً األعوام 

، (م9ٕٓٔ/هـٕٖٓٔ)، (م898ٔ/ هـٖٙٔٔ)، (م89ٗٔ/هـٕٖٔٔ)

 .()(م9ٔٔٔ/ هـ9ٕٖٔ )، (م9ٓ7ٔ/هـٕٖ٘ٔ)

، وٌسبق قدوم الحجاج إلى مكة توجه عدد من المطوفٌن إلى ببلد  الحجاج

حٌث تشٌر إحدى الوثابق ، لحثهم وتشجٌعهم للقدوم إلى الحجاز، وتسهٌل رحلتهم 

للتوجه إلى  (م899ٔ/هـ7ٖٔٔ)الفرنسٌة بؤن عددا من المطوفٌن ؼادر جدة عام 

 .()كل من تونس والجزابر من أجل تشجٌع أهالٌهما على الحج

وبمجرد وصول الحاج إلى جدة عن طرٌق البحر، و بعد تجاوزه فترة 

ٌؤتً وكٌل المطوؾ إلى السفٌنة وٌؤخذ الحاج، وٌضع له ما معه ، الحجر الصحً

من حوابج فً زورق، وٌؤتً به إلى المٌناء، وٌخرجه إلى البر، وٌنهً له كل 

معامبلته كتذكرة المرور ومعاملة اإلقامة، وترتٌب جمٌع أموره وٌعلمه مناسك 

 .()الحج التً ٌجهلها كثٌر من الحجاج

                                                 
 ،جدة :صابرة .الجمعة لٌوم عرفات فً الوقفة ٌوم لموافقة كانت الحجاج لعدد الكبٌرة الزٌادة هذه()

  .9ٗص

 .7ٕٔ،ٕ٘ٔالحجر الصحً، : جولدن ()

 ،ٔالصبلت الحضارٌة بٌن تونس والحجاز، دارة الملك عبد العزٌز، ط: نورة معجب سعٌد الحامد ()

. م9ٔٔص، مٕ٘ٓٓ/هـٕٙٗٔ

، دار القاهرة، ٔخدمات الحج فً الحجاز خبلل العصر العثمانً، ط: عزة عبد الرحٌم محمد شاهٌن ()

.  ٖ٘٘، ٖٗ٘م، ص ٕٙٓٓ/ هـ7ٕٗٔ
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وٌتبع الزٌادة الكبٌرة فً عدد سكان جدة من حجاج وجنود وتجار وعمال 

حاجة ، وبحارة وؼٌرهم، باإلضافة إلى أهل البلد فً فترة الحج من كل عام

، لتؤوي الحجاج (األحواش)المدٌنة إلى توسع عمرانً فً بناء المساكن والخانات

ومراعاة هذه الزٌادة فً بناء الشوارع ، قبل وبعد االنتهاء من فرٌضة الحج

 . واألسواق والخدمات والمرافق الصحٌة

فابتداء ، فكان الحج من أهم العوامل التً أثرت على تخطٌط جدة وعمارتها

وباب ، من السور كان من أبوابه باب البنط على البحر؛ الستقبال الحجاج القادمٌن

 .()مكة أكبر األبواب لوداع قوافل الحجاج الصاعدٌن إلى مكة

وحرصت الحكومة العثمانٌة على تؤمٌن القبلع  العسكرٌة وصٌانتها؛ لحماٌة 

ولم تقؾ الحكومة عند . الطرق والحجاج من اعتداءات قطاع الطرق على الحجاج

بل سعت إلى  التطوٌر من ، االستعدادات التقلٌدٌة التً تقدمها فً كل عام

وجلب ، وإنشاء المستشفٌات والمحاجر الصحٌة، بإنارة الشوارع، إمكانٌاتها

وإضافة منازل وخانات أخرى ، األطباء لئلشراؾ على الحالة الصحٌة للحج

وعمل ، والكشؾ عن القدٌم ومدى مبلءمتها لسكنى الحجاج، الستٌعاب الحجاج

ومنع أي حاج من النوم ، بطاقات خاصة للحجاج؛ لتساعدهم فً العودة إلى ببلدهم

، وكنس شوارعها، والعناٌة بنظافة المدٌنة، فً الطرقات كما كان ٌحدث سابقا

وذلك ما تإكده ، وجلب المٌاه الصالحة للشرب من العٌون القرٌبة وإصبلح قنواتها

 . ()(م9ٔٓٔ/هـ8ٕٖٔ)إحدى الوثابق فً عام 

وحاولت الحكومة حماٌة الحجاج من االستؽبلل الذي كان ٌتمثل فً صورة 

دفع مصارٌؾ زابدة لشركات النقل البحري، وكانت تقوم فً كل عام بدفع 

مصروفات تكالٌؾ سفر العودة لكثٌر من الحجاج الفقراء الذٌن الٌملكون ثمن 

)تذكرة العودة إلى ببلدهم ولحل هذه المشكلة طلب متصرؾ جدة وفً ، (

من جمٌع قنصلٌات الدول إلزام حجاجهم بشراء تذاكر   (م9ٔٓٔ/هـ8ٕٖٔ)عام

                                                 
. 8ٗٔص، التكوٌن المعماري: فارسً ()

. 8ٗٔص، ٔ مج ،الجزٌرة العـــربٌة: نجد ()

  . محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة، قسم الوثابقٖٙ/ٗ: وثٌقة رقم  ()
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)عودة قبل قدومهم للحج، وتكون ؼٌر قابلة للبٌع ). 

، التً تشرؾ ()ووضعت الحكومة العثمانٌة التنظٌمات العملٌة لمهنة الطوافة

فتجهز المنازل المخصصة لسكن الحجاج، حٌث  على استقبال الحجاج وخدمتهم،

فقد ، إن الكثٌر من أهـل جدة ٌعٌشون على ما ٌكسبونه لقاء تقدٌم خدماتهم للحجاج

 .()كان عابد تؤجٌر البٌوت للحجاج أحد المصادر المهمة للرزق عند الحجازٌٌن

وكان من بٌن الحجاج القادمٌن ألداء فرٌضة الحج، العلماء، والتجار 

والنجارون، والحدادون، والبناإون وؼٌرهم من أصحاب المهن، وكان الهدؾ من 

، ومن أمثلة ذلك ما ()المنفعة المادٌة المتبادلة، باإلضافة للقصد الدٌنً، رحلتهم

ذكره ابن فرج فً كتابه أن جامع عمر بن الخطاب قد جدد بناءه، وأحضر جمٌع 

 .       ()مإنه تاجر من الهند ٌقال له محمد علً

وبالرؼم من األثر اإلٌجابً لموسم الحج على رخاء مدٌنة جدة االقتصادي 

فإننا نجد أن هناك بعض السلبٌات لتوافد أعداد من الناس من ، ونموها المعماري

، فكثٌراً ما كانت تسوء الحالة الصحٌة فً الحجاز، مختلؾ المشارب واأللوان

انتشر  (مٓٙ٘ٔ/هـ9ٙ8)ففً سنة . بانتشار األمراض المعدٌة واألوببة المختلفة

وقد كان ٌموت ٌومٌاً أناس كثٌرون، ، مرض الجدري بٌن ؼالب سكان الحجاز

ٌُحمل على النعش الواحد شخصان أو  (مٖٙ٘ٔ/ هـ97ٔ)حتى أنه فً عام كان 

قد أدى لوفاة  (م8ٙ٘ٔ/هـ8ٕٔٔ)وكان انتشار وباء الكولٌرا فً عام. ()أكثر

،وانتشر فً سنة ()ألؾ حاج قدموا للحج ذلك العام99ألؾ حاج من ٘ٔ

 .()مرض ٌشبه الطاعون فً مكة وجدة (م897ٔ/ هـٖ٘ٔٔ)

                                                 
 .8ٗٔ، صٕالجزٌرة العربٌة، مج: صفوة ()

. ٖٔ٘ص، خدمات الحج:  شاهٌنعزة ()

.  8٘ٔص، الحجر الصحً: جولدن ()

. 9٘جدة، ص : السٌد ()

. ٖٓٔص ، السبلح والعدة: ابن فرج ()

 . 9ٓٓٔ، 8ٓٓٔ ،ٕالدرر الفرابد ، ج: الجزٌري ()

()F.E. Peters, Hajj: the Muslim pilgrimage to Mecca and the holy places 

(Princeton, N.J., 1994 , P301.. 

ت المابٌة لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فً العصر آالمنش: عادل محمد نور ؼباشً ()

العثمانً، رسالة دكتوراه، كلٌة الشرٌعة اإلسبلمٌة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

. 7٘ص ، م99ٓٔ/هـٓٔٗٔ
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، وعلى الرؼم من حرص المسإولٌن فً الوالٌة على االهتمام بمسؤلة  المٌاه

وذلك بإصبلح قنوات المٌاه، وحفر اآلبار، وتوفٌر المٌاه المعدة للشرب خاصة فً 

إال أن المشكلة ظلت قابمة، وخاصة فً فصل الصٌؾ ، األماكن المكتظة بالحجاج

، نتٌجة لحدوث زٌادة كبٌرة فً استهبلك المٌاه خبلل ثبلثة أو ()من كل عام

فً منطقة ماإها شحٌح ـ كجدةـ وهو أمر كان ٌسبب اضطرار ، أربعة أشهر

، التً تإثر على صحتهم، الحجاج وأهالً جدة إلى شرب المٌاه ؼٌر الصحٌة

 .()باإلضافة إلى المشاكل التً تحدث بٌن الناس نتٌجة قلة المٌاه

هم من الفقراء الذٌن لٌست ، كذلك فإن نسبة ؼٌر قلٌلة من الحجاج القادمٌن

لدٌهم القدرة على استبجار المنازل، ومن ثم فهم ٌنامون فً الشوارع وعلى 

وٌقضون كل ، والساحات الخالٌة، ()األرصفة البحرٌة وفً المحاجر الصحٌة

حٌث أشارت تقارٌر القنصلٌة ، ()حاجاتهم بها، مما ساهم فً انتشار األوببة

أن عدد ثبلثة آالؾ من  (م88ٙٔ/هـٖٖٓٔ)البرٌطانٌة الصادرة عن حج عام 

الحجاج الهنود المعدمٌن ٌعانون من ظروؾ صعبة جداً؛ ألجل أداء فرٌضة 

، وأثرت هذه الفبة من الحجاج فً ظهور نمط معماري ؼرٌب على نمط ()الحج

 (.ٓ٘ٔ)وظهورأحٌاء عشوابٌة خارج السور، لوحة رقم، جدة

                                                 
. 9ٔٔص، الصبلت الحضارٌة: الحامد ()

 .من البحث (8ٕٔ)انظر ص ()

. 9ٕٗص، الحجر الصحً: جولدن ()

.  ٕٕ٘ص الرحلة السرٌة، : ٌفٌم رٌزفان ()

( )John Slight(15-Feb-2010),The British Empire and the Hajj1865-1939,P3-4,Conferennce 

Paper, Adobe PDF, retrieved http://www.sall.ex.ac.uk/content/view/1791/184/, 

http://www.sall.ex.ac.uk/content/view/1791/184/
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 المبحــــــث الثالث

 العامل السٌاسً

 :األحداث السٌاسٌة الداخلٌة والخارجٌة و ثرها على العمارة العثمانٌة بمدٌنة جدة-1

 من أعظم ()(م7ٔ٘ٔ/ هـ9ٕٖ)ٌعد انضمام الحجاز للدولة العثمانٌة عام

حٌث تؤكد بذلك زعامة الدولة ، ()اإلنجازات التً تحققت للسلطان سلٌم األول

وتحملها مسإولٌة حماٌة المقدسات اإلسبلمٌة ، ()العثمانٌة للعالم اإلسبلمً

 .()بالحجاز من األخطار المحدقة بها

ولقد حرصت الدولة العثمانٌة فً بداٌة حكمها للحجاز على استمرار 

األوضاع التنظٌمٌة على ما كانت علٌه فً عهد الدولة المملوكٌة، بالشكل الذي 

فتمتع الحجاز باالستقبلل الداخلــً، واإلعفاء الضرٌبً، ، ٌتبلءم مع متطلباتها

كما تعاملت الدولة العثمانٌة مع حكام . ()واإلعفاء من التجنٌد، والخدمة العسكرٌة

، حفاظاً على استقطابهم واستمالتهم، حكام الحجاز من األشراؾ بحرص وعناٌة

وإن قلت ، وأبقوا على سلطتهم فً الحكم، فؤؼدقوا علٌهم الهداٌا العٌنٌة والمالٌة

 .()هذه السلطة مع مرور الزمن، وأصبحت فً بعض الوقت سلطة صورٌة

                                                 
.   79ٓٔ، 78ٓٔبدابع الزهور، دار ومطابع الشعب، ص: ابن إٌاس ()

فً أمـاسٌة، تولى الحكم سـنة  (م7ٓٗٔ/ هـ87٘)هو السلطان سلٌم باٌزٌد خان، ولد سنة  ()

وهو  (مٕٓ٘ٔ/هـ9ٕٙ)، تاسع السبلطٌن العثمانٌٌن، ظل سلطاناً حتى توفً سنة (مٕٔ٘ٔ/هـ9ٔ8)

. ٘ٔ، ص(هـٖٖٓٔ)أول من لقب بخادم الحرمٌن الشرٌفٌن، سالنامة والٌة الحجاز

-9ٖٕٔالعبلقات بٌن الدولة العثمانٌة وإقلٌم الحجاز فً الفترة ما بٌن  العبلقات: الصواؾفابق بكر( )

الصبلت : الحامد، ٔٗص، م978ٔ/هـ98ٖٔط، .د م، مكة المكرمة،9ٔٙٔ-87ٙٔ/هـٖٖٗٔ

. 77ص، الحضارٌة

تارٌخ جودت، ترجمة عبد القادر أفندي الدنٌا، تحقٌق عبد اللطٌؾ محمد الحمٌد، : أحمد جودة باشا ()

.  ٖٙص، الصبلت الحضارٌة: ، الحامد7ٕم، ص999ٔ/ هـٕٓٗٔ، ٔمإسسة الرسالة، ط

، ضٌؾ هللا الزهرانً ٙٙص، الصبلت الحضارٌة: ، الحامدٖٕٔ، صٔالجزٌرة العربٌة، مج: صفوة ()

، ٔتارٌخ مكة المكرمة التجاري، الؽرفة التجارٌة والصناعٌة بمكة المكرمة، ط: وعادل ؼباشً

 . ٔٗصم، 998ٔ/هـ8ٔٗٔ

الدولة العثمانٌة والوالٌات العربٌة، مجلة الدارة، العدد الرابع، السنة : أحمد المرسً الصفصافً ()

.  7ٖم، ص 98ٖٔ/ هـٖٓٗٔالثامنة، الرٌاض، رجب 
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وكان من األحداث السٌاسٌة البارزة تجدد أطماع البرتؽالٌٌن فً البحر 

فؤخذوا ٌخططون لضرب الهٌمنة اإلسبلمٌة على التجارة الشرقٌة؛ ، األحمر

الحتكار المتاجرة بمنتجات ببلد الهنـد، وشرق آسٌا التً كانت تمر عبر البحر 

، وضرب ومهاجمة المراكز البحرٌة العثمانٌة المطلة ()األحمر والخلٌج العربً

وقطع الطرق على المسافرٌن، واعتراض سفن المإن ، ()على الجزٌــرة العربٌة

وأدى هذا األمر إلى اإلضرار بوضع ، ()القادمة من بربرة، وزٌلع، ومصوع

لم  (م 8ٓ٘ٔ/هـ9ٔٗ)أنه منذ عام "فٌذكر ابن فرج . ()جــدة من جمٌع الجوانب

تدخل المراكب والبضابع إلى جدة بسبب تجرم البرتؽال فً بحر الهند، فاشتدت 

، امتنع التجار عن دخول (مٙٔ٘ٔ/هـ 9ٕٕ)األزمة المالٌة فً مصر، وفً عام 

 ". ()بندر جدة وآل أمره إلى الخراب

 جـاء ()(م7ٔ٘ٔ/هـ9ٕٖ )وفً حملة أخرى بعد الحملة التً فشـلت سنة

لوبو )بقٌادة  ()فً ستة وثبلثٌن مركباً  (م ٕٓ٘ٔ/هـ9ٕٙ)البرتؽالٌون سنة

  نابب جدة ()فوصلت أخباره إلى حسٌن الرومً، (Lopo Soaresسوارٌز

واستنجد الشرٌؾ بركات بالدولة ، النــازل فً زبٌد فؤسرع إلى جدة للدفاع عنها

ولما وصل القابد البرتؽالً كانت بعض سفنه قد ، العثمانٌة التً أرسلت قوة كبٌرة

                                                 
الصراع الدولً حول البحر األحمر فً : ، أمال إبراهٌم محمدٖٙالسبلح والعدة، ص : ابن فرج ()

م، 99ٖٔ/هـٖٔٗٔالنصؾ الثانً من القرن التاسع عشر، مركز الدراسات والبحوث الٌمنً، ط، 

. ٖٔصنعاء، ص

السادس /النفوذ البرتؽالً فً الخلٌج العربً فً القرن العاشر الهجري: نوال حمزة ٌوسؾ صٌرفً ()

.  ٙٙٔعشر المٌبلدي، الرٌاض، دارة الملك عبد العزٌز، ص 

.  ٔٗٔص،  المسلمٌنصراع: الرمال( )

أهمٌة ثؽر جدة فً النصؾ األول من القرن العاشر الهجري : فابق الصواؾ ومصطفى رمضان ()

 العدد الثانً، السنة السادسة، ربٌع أول، ،السـادس عشر المٌبلدي، مجلة الدارة 

. ٕٕٔص، م98ٌٔٔناٌر/هـٔٓٗٔ

. 8ٙالسبلح والعدة، ص: ابن فرج ()

. 7ٓص، جدة: ششة ()

. ٖٙص، السبلح والعدة: ابن فرج ()

 أحد األمراء الذٌن وردوا مع الساطان سلٌم األول إلى مصر، واله خاٌر بك والً مصر نٌابة جدة بٌن ()

 .7ٙ، ص(ٕ)جدة، حاشٌه : ششة. هـ، وأضاؾ إلٌه الٌمن9ٖٕ- 9ٕ٘عامً 
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وبفضل ، فوجد مقاومة عنٌفة من العثمانٌٌن، ()تحطمت نتٌجة معاكسة الرٌاح لها

، ثم عدن ()من هللا ساعد سور جدة فً الدفاع عنها فعاد هارًبا إلى جزر دهلك

 .()ومنها إلى الهند

وزٌادة فً إحكام خطة البرتؽال الحربٌة، كونوا مع األحباش تحالفاً صلٌبٌاً؛ 

وذلك لتشتٌت وإضعاؾ القوى اإلسبلمٌة فً شرق ، لمهاجمة موانا البحراألحمر

إفرٌقٌا، وإعادة النفوذ التجاري للساحل الؽربً للبحر األحمر، وبالتالً إضعاؾ 

فلم ٌكن للشاطا الشرقً إلفرٌقٌة فابدة ، القوى االقتصادٌة على الساحل الشرقً

  .()تجارٌة سوى تصدٌر الذهب والعاج

أن ، (مٕٙ٘ٔ/هـ9ٖٕ) إلى جدة عام()وأدى دخول قوات سلمان الرٌس

عاثوا فٌها فساداً، وصاروا ٌتعرضون لسكانها، وٌنهبون األسواق، واستولوا على 

كل وارداتها، ومقداره فً تلك السنة تسعون ألؾ دٌناٍر ذهبً، فانقطعت المكرمة 

حٌث صار ذلك ، وحصل فً والٌة الحجاز قحط شدٌد وؼبلء، السلطانٌة عن مكة

 .()(بسنة سلمان )فكانوا ٌإرخون لتلك السنة، تارٌخاً عند أهل جدة ومكة

تعرض مٌناء جـدة لعملٌة تخرٌب أثناء مرور  (مٔٗ٘ٔ/هـ9ٗ8)وفً عام

إلى السوٌس عبر البحر  (أندونٌسٌا حالٌاً )آخر حملة برتؽالٌة متجهة من جاوه

وحٌن ، وقد تكونت من خمسة وثمانٌن مركباً محمبلً بالرجال والسبلح، األحمـر

()أبو نمً )علم أمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ
ترك الحج فً ذلك العام، وتوجه إلى (

                                                 
. ٖٓٔص،  المسلمٌنصراع: الرمال( )

، ٕمج ، معجـم البلـدان: جزٌرة فً بحر الٌمـن، وهً مرسى بٌن ببلد الٌمـن والحبشـة، الحموي ()

. 9ٕٗص

. ٕٙٔص، النفوذ البرتؽالً: صٌرفً ()

 .ٓٙٔص، النفوذ البرتؽالً: صٌرفً ()

صحبة حسٌن  (م٘ٓ٘ٔ/هـ 9ٔٔ)سلمان الرٌس كبٌر القادة الذٌن أرسلهم السلطان الؽوري عام  ()

الكردي، إلى ببلد الهند لتؤدٌب البرتؽال، كانت له معرفة بالحروب وخصوصاً بالمدافع والبنادق، عاد 

إلى مصر بعد نهاٌة الدولة المملوكٌة، ثم انسحب منها فً عهد أحمد باشا إلى جدة، ومنها إلى الٌمن 

. 78ٗ، ص(ٖرقم)،حاشٌة ٕإفادة األنام، ج: الؽازي. (م8ٕ٘ٔ/هـ 9ٖٗ)ألخذها ففشل، قتل عام 

. 8ٔص جدة،: ،ششة8ٓٗ، ص ٕإفادة األنام، ج: الؽازي، ٘ٙ ،ٗٙص، السبلح والعدة: ابن فرج ()

م، أرسله والده ٙٓ٘ٔ/ هـ9ٔٔهو الشرٌؾ محمد أبو نمً، ابن الشرٌؾ بركات بن محمد، ولد سنة  ()

إلى القاهرة لمقابلة السلطان سلٌم األول، ولم ٌكن ٌبلػ من العمر سوى اثنً عشر عاماً، وعندما توفً 

: ، تولى الشرافة بمرسوم من السلطان سلٌمان القانونً، جارشلً(م ٕٔ٘ٔ/ هـ 9ٖٔ)والده  سنة 

 .  ٓٓٔ، 98أشراؾ مكة المكرمة، ص
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ففوجا ، إلى جدة بجٌش كبٌر جمعه من أهل مكة، والقبابل المجاورة لها

البرتؽالٌون بضراوة النٌران، واستمر الشرٌؾ فً موقفه مدافعاً عن جدة حتى 

تمكن من هزٌمتهم وإجبارهم على  الفرار، مما جعل السلطان سلٌمان القانونً 

، وٌمكن تفسٌر تقهقر الحملة البرتؽالٌة من أمام ()ٌؤمر له بنصؾ واردات جدة

والتً اعترؾ البرتؽالٌون ، مٌناء جدة إلى مناعة التحصٌنات الدفاعٌة للمدٌنة

 .()بمناعة تلك التحصٌنات عندما حاولوا اختراق جدة فً الحملة األخٌرة

ولقد تعرضت جدة مراراً لعدد من الفتن والنزاعات التً وقعت فً أرض 

فكثًٌرا ما كانت ، الحجاز، أثرت على استقرارها، وبالتالً على عمارتها وتطورها

تتعرض للنهب والتخرٌب نتٌجة لهذه الفتن، والتً بدورها تإثر على استقرار 

 .المنطقة، وتعطل حركتها التجارٌة، واالقتصادٌة، والتعمٌرٌة

 وهنا البد أن نشٌرإلى أن الحروب والفتن بٌن األمراء األشراؾ على 

والخبلفات بٌن أشراؾ مكة والوالً ، منصب إمارة مكة المكرمة من جهة

والتً استمرت قابمة بٌنهم طٌلة فترة الحكم ، العثمانً فً جدة من جهة أخرى

، ()العثمانً، كانت من األسباب الربٌسة فً إثارة االضطرابات داخل الحجاز

حتى أدى هذا التنافس فً بعض األحٌان إلى قتال دموي تدخلت فٌه قوى خارجٌة 

وذلك بهدؾ الحصول على نفوذ دٌنً أو ، بشكل مستمر، كوالة مصر والٌمن

وتطل على ، خاصة أنها تضم األراضً المقدسة، سٌاسً أو اقتصادي فً المنطقة

 .()أهم معابرالتجارة فً البحر األحمر

-هـٕٓٔٔ) ففً عهد أمٌر مكـة الشرٌؾ محسن بن حسٌن بن زٌد 

ساءت الحالة األمنٌة كثٌراً، فتقطعت الطرق، ونال  (م9ٔٙٔ-م9ٓٙٔ/هـٖٓٔٔ

                                                 
، ٔخبلصة الكبلم فً بٌان أمراء البلد الحرام، المطبعة الخٌرٌة، مصر، ط: دحبلنأحمد زٌنً ( )

. ٖ٘ص، م887ٔ./هـٖ٘ٓٔ

دراسات فً تارٌخ الحجاز السٌاسً والحضاري، خبلل العصر اإلسبلمً : ؼٌثان علً بن جرٌسً ()

 المٌبلدي، عشر السادس إلً المٌبلدي السابع الهجري العاشر القرن إلى الهجري من القرن األول

. ٖٙٔ ص ،مٕٗٓٓ /هـٕ٘ٗٔ ٔط األدبً، الثقافً مكة نادي

-8ٕٙٔ)الدولة العثمانٌة وؼربً الجزٌرة العربٌة بعد افتتاح قناة السوٌس : نبٌل عبد الحً رضوان ()

خدمات :  شاهٌن، عزةٕٖم، ص98ٖٔ/ هـٖٓٗٔ، جدة مإسسة تهامة، (م9ٓ8ٔ-8ٙ9ٔ/ هـٕٖٙٔ

 . لمزٌد من التفصٌل انظر الفصل الرابع من البحث،98ٔص، الحج

. 7ٖص، الصبلت الحضارٌة: الحامد ()
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الناس الكرب الشدٌد، وظلت قوافل األرزاق التصل إلى جدة إال إذا أرسل سنجق 

 .()جدة بمعٌتهم من ٌحرسها

تمكن أمٌر مكة الشــرٌؾ أحمد بن سعٌد  (م7ٖٓٔ/هـ8ٗٔٔ ) وفً عام

من دخول جدة، ومعه أكثر من أربعة  (م7ٖٕٔ- م7ٖٓٔ/هـ8ٙٔٔ-هـ8ٗٔٔ)

، آالؾ من العساكر، وما أن احتلوها حتى هاجموا بٌوت التجار ومخازنهم

فباتت ال تجد تموٌنها واشتد ؼبلء األسعار وعم الكرب ، فنهبوها وخربوا منازلهم

حتى أن الرجل كان ٌقضً ٌومه بحثا عن ، المدٌنة، ومن حولها من أهل البادٌة

ومع عدم توفر حاجات اإلنسان الؽذابٌة . ()رؼٌؾ فً األسواق فبل ٌجده

األساسٌة، فبلبد من أن كثٌراً من األعمال قد تعطلت، وبالتالً تؤثرت الحركة 

 .العمرانٌة للمدٌنة

، نجح السعودٌون فً ضم  الحجاز إلى ()بعد العدٌد من المحاوالتو

تحت راٌتهم، وذلك بعد أن قبل  (م8ٓٙٔ/هـٕٕٓٔ)دولتهم، ودخلت جدة فً عام 

الشرٌؾ ؼالب بنود الصلح، والتً كانت فً أن ٌبقى فً إمارته تابعاً 

 .()للسعودٌٌن

ولم ٌجد بداً من ، من ذلك األمر (()مصطفى الرابع)وقد انزعج السلطان 

لٌرد الحجاز إلى حظٌرة الدولة  (()محمد علً باشا)اللجوء إلى والً مصر 

شهر ذي الحجة  )العثمانٌة، وأصدر إلٌه أمراً بالتكفل بهذه المهمة فً 

                                                 
. 7ٕٔ، ص ٘منابح الكرم، ج: السنجاري ()

. ٗ٘ٙ، صٖإفادة األنام، ج: الؽازي( )

. من البحث ( وما بعدهاٖٙٗ)انظر ص ()

. 9ٕٕخبلصة الكبلم ، ص: دحبلن ()

وتولى  (م799ٔ/ هـ9ٖٔٔ)ولد السلطان مصطفى الرابع نجل السلطان عبد الحمٌد خان األول عام ()

، (هـٖٖٓٔ)، سالنامة والٌة الحجاز (م8ٓ8ٔ/هـٖٕٕٔ)وتوفً عام  (م8ٓ7ٔ/هـٕٕٕٔ)السلطنة عام 

.  ٖٕص

إلخراج الفرنسٌٌن منها (م8ٓٔٔ/ هـ ٕٙٔٔ)ضابط ألبانً قدم إلى مصر مع الحملة العثمانٌة عام ()

تمكن من القضاء على منافسٌه على السلطة، وتولى حكم مصر بقرار صادر من الدولة العثمانٌة 

. 7ٙالصبلت الحضارٌة، ص :، الحامد(م8ٗ9ٔ/ هـٕٙٙٔ)، توفً عام(م8ٓ٘ٔ/ هـٕٕٓٔ)عام
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، ولكن جدة بقٌت تحت الحكم السعودي إلى أن ()(م8ٓ7ٔدٌسمبر/هـٕٕٕٔ

، وفً (م8ٖٔٔ/هـ8ٕٕٔ)استطاع محمد باشا إرسال جٌش إلٌها، واستعادتها عام 

تمكن محمد علً باشا من بسط نفوذه على كامل منطقة  (م8ٔ8ٔ/ هـٖٕٗٔ)عام 

ومنحه السلطان العثمانً الشرعٌة الرسمٌة حٌن تم تعٌٌن ابنه إبراهٌم ، الحجاز

وتذكر إحدى الوثابق أن محمد علً كان ٌنوي  اقتحام . ()باشا والٌا على جدة

 .()ولو كلفه األمر تدمٌر أجزاء من المدٌنة، مدٌنة جدة فً حالة وجود أي مقاومة

الحالة السٌبة  (م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ )(Burkhardt)وٌصؾ لنا بوركهارت 

وكان معظم مبانٌها قد أصابها "التً كانت علٌها جدة زمن الحروب بقوله 

وكسدت التجارة نتٌجة لتوقؾ قدوم الحجاج من ، ولم ٌبن أحٌد بٌتاً جدٌداً ، الخراب

إال أنه ومنذ استعاد محمد علً ، وعدم رؼبة التجار فً جلب البضابع للبٌع، تركٌا

وعزز األمن بإرسال الجنود ٌومٌا ومعهم ، واستإنؾ الحج، المدٌنتٌن المقدستٌن

وأصبحت اآلن ، استعادت جدة بسرعة وضعها السابق، التجار والمرافقون

"مزدهرة مثلما كانت فً الماضً
(). 

 وإن كان استتباب األمن فً بداٌة فترة حكم محمد علً باشا لمنطقة الحجاز 

إال أن أسلوب ، قد أدى إلى هذا االزدهار، وعودة األمور لسابق عهدها فً جدة

لم ٌكن ناجحا فً القضاء التام على ، محمد علً، والذي تمٌز بالقهر واالستبداد

فما كان ،  ()والتً أدت إلى تدهور االقتصاد وانتشار الفقر، الفتن واالضطرابات

من أهالً جدة إال أن أظهروا الفرح الشدٌد بخروج ناببه إبراهٌم باشا منها، كما 

فً ( George Foster Sadleir)ٌإكد ذلك شاهد العٌان جورج فورستر سادلٌر

 .()(8ٔ9ٔ/هـٖٕٗٔ)رحلته للجزٌرة العربٌة عـام 

                                                 
، القاهرة، دار المتنبً ٔمج، من وثابق الجزٌرة العربٌة فً عصر محمد علً: عبدالرحٌم عبدالرحمن ()

. 79ٔم، ص98ٕٔللنشر والتوزٌع 

. ٕٔص، من وثابق شبه الجزٌرة: عبدالرحٌم ()

. محفوظة بدارة الملك عبد العزٌز، مجموعة الوثابق التركٌةٔ-ٔ/٘: وثٌقة رقم ()

. ٕ٘رحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

-7ٕٗٔ)حروب محمد علً باشا وأثرها فً شبه الجزٌرة العربٌة : عاٌض خزام الروقً ()

.   ٕ٘مكة المكرمة، ص ، هـ، جامعة أم القرىٗٔٗٔ،ٔط، (م8ٖ9ٔ- 8ٖٔٔ/هـٕ٘٘ٔ

 . ٕ٘حروب محمد علً، ص: الروقً ()
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جرى االتفاق ، وبعد ما ٌقارب الثبلثٌن عاًما (م8ٗٓٔ/هـٕٙ٘ٔ)وفً عام

بٌن محمد علً، والسلطة العثمانٌة على ترك الحجاز لٌعود أمره إلى الدولة 

وقد اتسمت الفترة الثانٌة للحكم العثمانً للحجاز باستقرار ، ()العثمانٌة

وبمحاولة فرض مزٌد من السلطة على الحجاز من قبل ، ()األوضاع

، وإن لم ٌنجح األمر فً كثٌر من األوقات بسبب قوة سلطة شرٌؾ ()العثمانٌٌن

 .مكة

وتعرضت المدٌنة نتٌجة للحروب، وفً بعض األحٌان ألسباب ؼٌر 

: معروفة، إلى عدد من الحرابق أثرت على عمارتها القدٌمة بشكل كبٌر، ومنها

قبل  (م7ٕٓٔ/هـٖٖٔٔ)الحرٌق الذي حدث فً الرابع عشر من ربٌع األول عام

وقد ابتدأ من جهة باب مكة، وانتشر إلى حارتً المظلوم والشام ، ؼروب الشمس 

، وٌبلحظ أن الحرٌق قد أتى على ()حتى وصل إلى القلعة وسوق الساحل ؼرباً 

مساحة كبٌرة من جدة وأثر على كثٌر من المنازل وخاصة أن أؼلب عمابرها 

 .()ٌدخل فً موابد بناإها الخشب

وقد أدى لمقتل ، أما الحرٌق الثانً فقد شب من أحد القبور إلى  حارة النوبة

 .()ما ٌقارب الثمانٌن من األطفال والنساء والرجال، واستمر لمدة أربع ساعات

، نتٌجة لضربها بالمدافع (م778ٔ/هـ8ٕٔٔ)وكان الحرٌق الثالث فً عام 

، بعد أن ()والسهام المشتعلة من قبل أمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ مساعد بن سعٌد

فشب حرٌق هابل أحرق عدداً كبٌراً من العشش الموجودة ، تحصن أهلها بها

                                                 
. ٕٕ٘ص، تارٌخ مكة: السباعً ()

. 87ص، جدة : ششة ()

( )Al Amr: The Hijaz, P111. 

.  7ٖتارٌخ مدٌنة جدة، ص: األنصاري ()

. انظر مواد البناء من البحث ()

.    7ٖتارٌخ مدٌنة جدة، ص: األنصاري ()

هو الشرٌؾ مساعد بن سعٌد ، رشح لئلمارة بقرار األؼلبٌة، وقد صادقت الحكومة على تعٌٌنه فً  ()

، ثم (م7٘9ٔ/هـ7ٕٔٔ)م، بقً فً إمارته األولى حتى نهاٌة 7ٖ٘ٔنٌسان / هـ٘ٙٔٔجمادىى اآلخرة 

م، واستمر فً منصبه حتى 7ٙٓٔكانون الثانً / هـ7ٖٔٔأعٌد تعٌٌنه للمرة الثانٌة فً جمادى األول 

.  8٘ٔ ،8ٓٔأشراؾ مكة المكرمة، ص :  جارشلً. م77ٓٔأٌار / هـ8ٗٔٔمحرم 7ٕتوفً فً 
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 .()خارج السور

حدث حرٌق عظٌم بمدٌنة  (م787ٔ/هـٕٔٓٔ)وفً شهر رمضان من عام 

جدة وصلت أنباإه إلى بقٌة األقالٌم، وقد ُتوفً والٌها أحمد باشا فً هذا 

 .()الحرٌق

وفً بداٌة الحكم العثمانً للمنطقة لم ٌكن ألي قوى أجنبٌة ؼٌر مسلمة أي 

سلطة فً الحجاز، بل كان  هناك بعض الرعاٌا الذٌن عاشوا فً جدة بؽرض 

نادى سنجق جدة محمد بٌك أن  (م8ٙٙٔ/هـ98ٓٔ )التجارة، إال أنه فً عام

، وشدد فً التفتٌش علٌهم، وتم بالفعل ترحٌلهم عنها إلى ()الٌسكنها نصرانً

،وكان ذلك فً عهد ()ؼٌر أن البعض منهم أعلنوا إسبلمهم وبقوا بجدة، ٌنبع

،  بسبب الحروب التً كانت دابرة بٌن العثمانٌٌن ()الشرٌؾ أحمد بن زٌد

حٌث إن أؼلب ، واألوربٌٌن، ولم ٌكن لهذا  الفعل تؤثٌر سلبً على عمارة جدة

 . النصارى كانوا ٌعملون فً األمور المالٌة والمصرفٌة

ولكن فً منتصؾ القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر المٌبلدي  
ونظراً لتعاظم نفوذ القوى االستعمارٌة الؽربٌة فً العالم، وخاصة برٌطانٌا، 
تعرضت سٌاسة الحكومة العثمانٌة فً جدة لكثٌر من التدخبلت، وخاصة بعد 

()نشوء نظام التمثٌل الدبلوماسً بٌن الدول
 وعادت بعض نتابج تلك التدخبلت ،

                                                 
. 99ٔخبلصة الكبلم، ص : دحبلن ()

.  7ٕٔ، ص ٕعجابب اآلثار، ج: الجبرتً ()

.   9ٖ، ص٘ج، منابح الكرم : السنجاري ()

.. 9ٖص ، ٘منابح الكرم،ج: السنجاري ()

، وعزل فً (م9ٙٙٔ/هـ8ٓٓٔ)هو الشرٌؾ أحمد بن زٌد تولى إمارة مكة المكرمة عام  ()

تولى مرة أخرى والٌة  (م8ٕٙٔ/هـ9ٗٓٔ)و رحل بعدها إلى تركٌا، وفً عام (م9ٙٙٔ/هـ8ٖٓٔ)عام

. 8٘ٔأشراؾ مكة المكرمة، ص: جارشلً. (م87ٙٔ/هـ99ٓٔ)الحجاز حتى توفً عام

( Alexander Ogilvie ) يلؾيبدأ التمثٌل الدبلوماسً البرٌطانً فً الحجاز مع وصول الكسندر اوق ()

Ogilvie)  كؤول قنصل برٌطانً فً الحجاز وكوكٌل لشركة  (م8ٖ8ٔ/هـٖٕ٘ٔ)إلى جدة فً عام

بجدة؛ وكان من مهام القنصل البرٌطانً تشجٌع التجارة  (East India Company) الهند الشرقٌة

 االستٌبلء فً نجاحها بعد وخاصة األحمر، البحر فً البرٌطانٌة بٌن الهند والحجاز، وحماٌة المصالح

 من تنبع كانت التً ،الوبابٌة األمراض ظهور بعد وخاصة الحج، أعمال ولمراقبة عدن، على

 , Slight: The British Empire and the Hajj رعاٌاها، من الفقراء بٌن الهندٌة مستعمراتها



 

 

( 66) 
 

فظهرت العدٌد من المبانً والمظاهر العمرانٌة مثل بناء : على المدٌنة إٌجاباً 
الكنداسة، والمستشفى والمحاجر الصحٌة، ومبنى لمخفر جدة، ومبانً السفارات 

 .وؼٌرها

ولكن الجانب السلبً للتدخبلت كان وقعه أكبر وأشد وطؤة، ففً عام 

تعرضت جدة لؽزوة بحرٌة انتقامٌة من جانب اإلنجلٌز،  (م8٘8ٔ/ هـ7ٕٗٔ)

بعد ما دهس القنصل اإلنجلٌزي العلم ، بسبب مقتل القنصلٌن اإلنجلٌزي والفرنسً

العثمانً برجله فً أحد البواخر الراسٌة بالمٌناء، فرأى بعض سكانها أن ما قام 

وفً ، فقتلوه وقتلوا القنصل الفرنسً الذي كان معه، به ٌعد إهانة لرمز اإلسبلم

، الثالث من أٌام التشرٌق الموافق الرابع والعشرٌن من شهر ٌولٌو من ذلك العام

وضربها بالمدافع ، جاء الخبر من جدة بقٌام مركب حربً لئلنجلٌز بمهاجمة جدة

وتوقؾ القصؾ بعد أن ، مفخرج الناس منها هاربٌن بؤهالٌه، المحشوة بالقنابل

 استعداده ()(8٘8ٔ-م8٘7ٔ/هـ7ٕٗٔ-7ٖٕٔ)أبدى قابم مقام جدة نامق باشا

 .  ()وتم بالفعل محاكمتهم ومن ثم إعدامهم، ()لمحاكمة المتورطٌن فً هذه القضٌة

تعود السفن اإلنجلٌزٌة بهدؾ  (م89ٖٔ/هـ ٖٔٔٔ)ومرة أخرى وفً سنة 

وذلك نتٌجة لقتل األعراب وكٌل قنصلهم وجرح وكٌل القنصل ، ضرب مدٌنة جدة

وقد حضر الشرٌؾ عون الرفٌق من مكة لتسوٌة هذا األمر ، الفرنسً والروسً

 .  ()الذي أسفر عن عودة السفن من ؼٌر أن تضرب المدٌنة

أصدرت الحكومة اإلنجلٌزٌة قراراً بمنع (م9ٖٔٔ/هـٕٖٖٔ)وفً عام 

مما أدى إلى اضطراب والٌة ، ()إدخال المواد الؽذابٌة للحجاز من مستعمراتها

نرجح تؤثٌره على النمو العمرانً لمدٌنة جدة ، الحجاز، وإصابتها بقحط شدٌد

                                                                                                                                               
P2.  

. ٗٗ ،ٖٗص المعدة، الجواهر :الحضراوي ()

. ٓ٘ ص ،الحجاز أشراؾ تارٌخ :دحبلن ()

 نجد فً واالجتماعٌة السٌاسٌة األحوال) العثمانٌة الوثابق فً والحجاز نجد :أؼلو معروؾ سناون ()

. 8٘ص ،مٕٕٓٓ/هـٕٕٗٔ ،ٔط دارالساقً، ،(العثمانً العصر خبلل والحجاز

. 7ٙ ص،تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري ()

 محفوظة ،٘/ٖ٘ :رقم وثٌقة ،الوثابق قسم ،الوطنٌة فهد الملك بمكتبة محفوظةٗ/9ٕ :رقم وثٌقة ()

. الوثابق قسم ،الوطنٌة فهد الملك بمكتبة
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 . بشكل سلبً

اتخذت الدولة العثمانٌة عدداً من التدابٌر  (م9ٔٗٔ/ هـٖٖٖٔ)وفً عام 

 :لمساعدة الحجاز فً الوقوؾ ضد هذه  الظروؾ، وكانت على النحو التالً

 .إرسال خمسة آالؾ كٌس من الؽبلل إلى الوالٌة فً الشهر-

إلى الخارج لتوفٌر المواد  ( جنٌه إنجلٌزي8ٕٕ٘ٗ)سمحت  لتجار جدة بإخراج -

 .الؽذابٌة للوالٌة

إشعار نظارة الداخلٌة إلى نظارة المالٌة بؤنه قد تم جلب الؽبلل والمواد الؽذابٌة - 

 .، وأنه تم إخراج البدل النقدي لها(الكوٌت )من الهند إلى جدة من خبلل سفٌنة

 .إعفاء التجار من الؽبلل التً ٌتم جلبها من لدن التجار فً سواكن إلى جدة- 

 .()كٌس من القمح إلى المدٌنة بالقطار بالمجان (ٕٓٓٓٓ)نقل - 

وفً أواخر العهد العثمانً اتفق أمٌر مكة الشرٌؾ الحسٌن بن علً مع 

شعبان سنة 9الحكومة اإلنجلٌزٌة على ضرب جدة ٌوم السبت 

فضربت بوارج اإلنجلٌز العسكرٌة بعض مراكز الجٌش  (م9ٔ٘ٔ/هـٖٖٗٔ)

فلما طال الحصار على جدة من البر والبحر لقوة التحصٌنات، استقدم ، التركً

وضجت ، فذعر األهالً، اإلنجلٌز طابرات لضربها وإلقاء المنشورات التحذٌرٌة

وخوفاً على األهالً سلمت الحكومة العثمانٌة جدة فً لٌلة الخامس عشر ، المدٌنة

، وبذلك خرجت الدولة العثمانٌة من ()(م9ٔ٘ٔ/هـٖٖٗٔ)من شعبان من سنة 

ٌومها من الحجاز، وانتهت حقبة دامت أكثر من أربعة قرون بكل إٌجابٌاتها 

 .وسلبٌاتها

وهكذا نرى أن الظروؾ السٌاسٌة خلقت لهذه المدٌنة كثٌراً من 

، وقعت خبللها المدٌنة ما بٌن مظاهر االضمحبلل أحٌاناً ، االضطرابات

فبرزت وتؤلقت ، واالزدهار أحٌاناً أخرى، وقد وقفت المدٌنة أمامها بكل صمود

 .وأصبحت من العبلمات البارزة لتلك الحقبة

 :التنظٌمات اإلدارٌة فً  مدٌنة جدة خالل الحكم العثمانً-2

 اختلؾ وضع الحجاز إدارٌاً عن بقٌة الوالٌات  وذلك نظراً لوجود 

األشراؾ فً إمارة مكة، ولما تمتعوا به من سلطة روحٌة فً العالم اإلسبلمً،  

                                                 
. بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة ،DH .SYS123ٕٔ/ٖٖ:رقم وثٌقة ()

. ٓ٘، 9ٗص ،هـ9ٖٗٔ ،ٔ،طٔوحاضره،ج الحجاز ماضً :نصٌؾ حسٌن ()
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ففٌما ٌتعلق بالهٌمنة السٌاسٌة فقد قنع العثمانٌون بالحكم جنباً إلى جنب مع أمراء 

، تبارك فٌها تولً أحد ()فكانت الدولة العثمانٌة تصدر الفرمانات، األشراؾ

ولم ٌضع العثمانٌون قانوناً خاصا بإدارة الحجاز، بل كانوا ، األشراؾ إمارة مكة

ٌكتفون بما ٌتضمنه فرمان التعٌٌن من تحدٌد لبلختصاصات ومنح للصبلحٌات، 

، والتً كانت عبارة عن مجموعة من التوصٌات والنصابح والتكلٌفات المحـددة

 :وأهمها، وما ٌجب عمله تجاه الحجاج

 .اإلشراؾ على الكعبة- 

 .تنظٌم الحج وتؤمٌن سبلمة الحجاج وممتلكاتهم- 

 .() والهبات السلطانٌة بشكل ٌتسم بالعـدل والمساواة()ضرورة توزٌع الصرة- 

 .والمحتسب، ومفتً المدٌنتٌن المقدستٌن (ربٌس السٌاد)تعٌٌن نقٌب األشراؾ- 

 .فرض الضرابب- 

الفصل فً المنازعات بٌن البدو، وممارسة القضاء، وتنفٌـذ أحكـام الشرٌعة - 

 .()اإلسبلمٌة والحكم بٌن الناس بالعــدل

 .()السعً إلى بسط األمن على الُطرق- 

واكتفى العثمانٌون بتولً حراسة الشواطا البحرٌة، وحماٌة الحجاج وقوافل 

، وفٌما عدا ذلك فإن الدولة العثمانٌة ()المإن والمواد الؽذابٌة للمدن المقدسة

                                                 
الفرمان بمعنى األمر، وما ٌصدر عن السلطان من أوامر رسمٌة، وهو مكتوب، حسٌن مجٌب  ()

.  ٓٓٔم، ص ٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ، (ٔ)معجم الدولة العثمانٌة، دار الثقافة للنشر،ط : المصري

هً مجموعة األموال التً كانت ترسل للحرمٌن، وأول من أرسلها  من سبلطٌن آل عثمان : الصرة ()

- 8ٕٗ)، فلما آل األمر إلى السلطان مراد خان (م9ٖ9ٔ-ٖٔٗٔ/هـ8ٕٗ-8ٔٙ)السلطان محمد خان 

أرسل الصدقات أضعاؾ ما كان ٌرسله أبوه، وسجل لها دفترا لتسجٌل تلك  (مٔ٘ٗٔ-9ٖٗٔ/هـ8٘٘

، 9ٖٓ، ص ٕمرآة الحرمٌن، ج: ، رفعت(م8ٖٗٔ/ هـ ٕٓ٘ٔ)األعطٌات، وظلت ترسل حتى عـام

-9ٕٖ) الحٌاة العلمٌة فً الحجاز إبان العصر العثمانً فًدور مصر: محمد علً فهٌم  بٌومً

. 8ٔم ، صٕٙٓٓ، ٔط، القاهرة، دار القاهرة (م 8ٓ٘ٔ-7ٔ٘ٔ/هـٕٕٓٔ

. ٗٗص ، الرحلة الحجازٌة: جلبً ()

النزعات الكٌانٌة اإلسبلمٌة فً الدولة : ، عبدالرإوؾ سنوٓٙأشراؾ مكة المكرمة، ص: جارشلً ()

 .  88، 87م، ص 998ٔ، ٔم، بٌسان، ط 88ٔٔ-877ٔالعثمانٌة 

. ٘جدة، ص : صابرة ()

م، نقله إلى العربٌة ٌوسؾ عطاهللا، 7ٗ٘ٔ-ٙٔ٘ٔالفتح العثمانً لؤلقطار العربٌة، : ٌفانوؾإنٌقوالي  ()
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اتبعت سٌاسة ترك األشراؾ وشؤنهم، وفً المناسبات التً ترى فٌها وجوب 

 .()التدخل فإنها تفعل ذلك بواسطة والة الشام أومصر

وحرص العثمانٌون على أن ٌطمبنوا أمراء مكة من األشراؾ على سٌادتهم 

للمنطقة، ففً بداٌة الحكم العثمانً فً الحجاز لم ٌتم تعٌٌن أي مسإول إداري 

عثمانً إلى جانب شرٌؾ مكة، ومع توسع الوجود التركً فً الجزٌرة العربٌة، 

كان أول تمثٌل إداري عثمانً هو تعٌٌن قاٍض على الحجاز فً عام 

 .()(م7ٖ٘ٔ/هـ9ٗٗ)

ولكن مع اتساع رقعة اإلمبراطورٌة العثمانٌة فً القرن العاشر الهجري، 

السادس عشر المٌبلدي، ظهرت الحاجة الماسة إلجراء تنظٌمات إدارٌة؛ للتمكن 

من إدارتها بنجاح، ومن ذلك جاء التنظٌم اإلداري األول وهو تقسٌم البلد إلى 

، وفً ()إٌاالت، وتقسٌم كل إٌالة إلى عدد من السناجق والمتصرفٌات

أصبحت منطقة الحجاز واحدة من تسع وعشرٌن إٌالة حوتها (مٗ٘٘ٔ/هـ9ٙٔ)عام

، وجعلت من جدة ()اإلمبراطورٌة العثمانٌة فً القرن السادس عشر المٌبلدي

، وربطت جدة منذ أواخر القرن العاشر الهجري، أواخر القرن السادس ()سنجقاً 

عشر المٌبلدي بؤمراء مصر، والذٌن كان علٌهم متابعة أحوال الحجاز، وإببلغ 

وكان والً جدة ٌقوم بعد صدور األوامر . ()السلطان العثمانً بؤي مستجدات

كما أن تعٌٌن الوالً ، ()بتكلٌفه، بالسفر إلى مصر؛ لمقابلة والٌها وأخذ توجٌهاته

                                                                                                                                               
. 9ٖص ، ٕدار الفارابً، ط

. ٓٙأشراؾ مكة المكرمة، ص: جارشلً ()

، ٔدراسات فً تارٌخ العرب فً العهد العثمانً، دار المدار اإلسبلمً، ط: فاضل مهدي بٌات ()

. 9ٔٔ، صٖٕٓٓ

()Subdivisions of Ottoman Empires. .(1431/2010). 

In Wikipedia. Retrieved 12January2010  fro 

http://en.wikipedia.org/wiki/Subdivisions_of_the_Ottoman_Empire 
. ٕٔٔدراسات، ص: فاضل( )

جمعها سناجق وهو العلم، والوالٌة الكبٌرة، والخاتم على قسم من الوالٌة، وقد تكون السنجقة :سنجق ()

دور : أٌضا مجرد رتبة عسكرٌة، و احتفظت الدولة العثمانٌة بتعٌٌن سناجق الببلد المهمة، بٌومً

 .7ٕمصر، ص 

   .ٗٗ ص الحجازٌة، الرحلة :جلبً ()

 ،ٕج ،ٕ٘ٙ ،ٓ٘٘ ،97ص ،ٔاآلثار،ج عجابب :الجبرتً انظر بمصر جدة والً عبلقة عن للمزٌد ()
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()نفسه ٌتم بمشورة وموافقة من والة مصر والشام وؼٌرهم
 ولٌس معنى ذلك أن ،

جدة لم تتمتع بفترات من االستقبلل اإلداري عن مصر، كان  ذلك عنـــــدما 

 .()جعلت والٌة عسكرٌة منفصلة ُتمنح للوزراء العثمانٌٌن

وإذا ما تتبعنا التطورات التً أثرت على التنظٌم اإلداري بمدٌنة جدة، نجد 

وهً عبارة عن )ألحقت بجدة والٌة الحبشة (مٓٙٙٔ/هـ7ٔٓٔ)أنها منذ عام

، كما أضٌؾ إلى سنجق جدة وظٌفة المشٌخة على () (سنجقً سواكن ومصوع

ولٌشرؾ على إدارة ، الحرمٌن؛ لٌتمكن من مباشرة شإون التعمٌر فً مكة

ٌُعٌن فً هذا المنصب ٌطلق علٌه ()األعمال فٌها عن كثب مشٌخة ))، وكان الذي 

((مكة المكرمة مع سنجق جدة المعمورة، وملحقات والٌة الحبشة
(). 

  وكان ٌعهد بمنصب والٌة الحجاز إلى أحد كبار رجال الجٌش برتبة 

()الوالً))
، وٌشمل خطاب () لٌجمع بٌن ٌده سلطة الوالٌة مع قٌادة العساكر((

 : ()تكلٌؾ والً جدة المهمات التً ٌلزمه أداإها ومنها

 .التعاون مع أمٌر مكة المكرمة فً رعاٌة وحسن معاملة الناس- 

                                                                                                                                               
ٖٙ، ٖٔٗ، ٔ٘ٙ .

 وثٌقة التركٌة، الوثابق مجموعة العزٌز عبد الملك بدارة محفوظة ،ٖٙٔ-ٕ/ٔ :رقم وثٌقة ()

 ،8ٓٔ-ٕ/ٔ:رقم ،وثٌقة التركٌة، الوثابق مجموعة العزٌز، عبد الملك بدارة محفوظة ،ٔٗٔ/ٔ/ٗ:رقم

  .التركٌة الوثابق مجموعة عبدالعزٌز، الملك بدارة محفوظة

 فً جارشلً أوزن حقً إسماعٌل نشرها ،جدة بندر حكومة لنظام المعدة الفوابد :المإلؾ مجهول ()

. ٖ٘ٔص مخطوطته،

  .ٗٗص ،الحجازٌة الرحلة :جلبً  ،وسواكن مصوع بوالٌتً الوالة لفساد نظراً  وذلك( )

.  ٕٔص ،ٔج الكرم، منابح :السنجاري ()

 .9ٙ ص التجاري، النشاط :المعبدي ()

 ٌتقلد كان من للوالٌة ٌختار منطقته، فً حاكمة سلطة أعلى وهو الحجاز، فً اإلدارة رأس هو الوالً ٌعتبر( )

 .Al Amr:The Hijaz Under Ottoman Rule, P78 .التركً الجٌش فً المناصب أعلى

 مراد السلطان عهد فً المشرفة الكعبة عمارة :(م8ٗٙٔ /هـ7٘ٓٔت) المكً الصدٌقً عبلن بن علً محمد( )

 الخالدي، حمد عزام خالد وتحقٌق دراسة ،(الجواد الوهاب بٌت ببناء مراد الجلٌل المإٌد إنباء) الموسوم الرابع

 ،ساطع٘ٙص ،الحج خدمات: شاهٌنعزة،ٕٙص ،م7ٕٓٓ/هـ8ٕٗٔ السعودٌة، التارٌخٌة الجمعٌة الرٌاض،

.  9ٖٔص م،97٘ٔالعربٌة، الدراسات معهد العثمانٌة، والدولة العربٌة الببلد:الحصري

 .التركٌة الوثابق مجموعة عبدالعزٌز، الملك بدارة محفوظة ٙ/ٙد :رقم وثٌقة ()
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 .تقدٌم كافة الخدمات المطلوبة ألهالً جدة- 

 .توخً الدقة فً توزٌع المعاشات على أهالً الحرمٌن الشرٌفٌن- 

 .مساعدة الحجاج على أداء فرٌضة الحج، وتوفٌر سبل الراحة لهم- 

ولم ٌكن منصب والً جدة من المناصب المرؼوبة فً فترة الحكم العثمانً 

لجدة، فلٌس للوالً من موارد مالٌة تحت تصرفه سوى نصؾ واردات جمرك 

جدة، باإلضافة أنه ال بد أن ٌكون من ذوي النفوذ والجاه لٌواجه شرٌؾ مكة، كما 

)أن طبٌعة المناخ والبٌبة الصحراوٌة تجعل من الحٌاة فٌها أمراً صعباً  ) . 

وإذا ما ثارت حول أحد الوالة الشكوك فً التقصٌر فً أداء واجبه فقد كان 

ٌتم إرسال موظؾ التشرٌفات بالسلطنة للتحري عن الوالً، فتتحدث وثٌقة 

عن نتٌجة التحرٌات التً قام بها  (م8ٓٗٔ/هـ9ٕٔٔ)عثمانٌة صادرة فً عام

 محمد باشا ٌقوم ))مصطفى أفندي عن والً جدة محمد باشا، وقد وجد الوالً

((بالمهام المنتظرة منه على الوجه األكمل طبقاً لئلرادة العلٌة
(). 

وٌتؤلؾ المجلس ، وللوالً مجلس ٌنظر فً األمور المتعلقة بشإون الحجاز

، ومدٌر (الكاتب)من قاضً مكة، وقاضً األحناؾ، والدفتردار، والمكتوبجً

نابب الشرع، : ، وكان للوالً مستشاروه المعروفون وهم أربعة()الحرم

 . ()، ومدٌر األوقاؾ، ومدٌر التحرٌات(مدٌر المال)والمحاسب 

شهدت  (م8ٗٓٔ-8ٔ8ٔ/هـٕٙ٘ٔ-ٖٕٗٔ)وفً فترة حكم محمد علً باشا

مدن الحجاز ومنها جدة، تنظٌمات إدارٌة جدٌدة، حٌث نجح محمد باشا فً 

إضعاؾ سلطة أمٌر مكة، وذلك بتقسٌم السلطات بٌنه وبٌن عدد من األمراء 

، وربط إدارة الحجاز بإدارته فً القاهرة، بل إنه كان ٌضع الخطط ()األشراؾ

التً ٌرٌد تطبٌقها، وٌرسل بها إلى حاكم عام الحجاز؛ لٌقوم بتنفٌذها حسبما 

                                                 
 .  محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز، مجموعة الوثابق التركٌة8ٖٙٔ٘: وثٌقة رقم ()

 . محفوظة بدارة الملك عبد العزٌز، مجموعة الوثابق التركٌة7ٓ-ٔ/ٕ: وثٌقة رقم ()

. ٗٙص ، الصبلت الحضارٌة: الحامد ()

. ٕٕص، جدة مبة عام إنجاز وتحدي: أمانة محافظة جدة ()

.  ٔٔ٘تارٌخ مكة، ص : السباعً ()
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 .()تقتضٌه ظروؾ الوضع

ورؼم قصر الفترة الزمنٌة التً حكم فٌها محمد علً الحجاز باسم الدولة 

العثمانٌة، فقد كان له الفضل فً وضع تنظٌمات إدارٌة متقنة لم ٌسبق لمنطقة 

؛ فقد أسس جهازٌن هامٌن، أحدهما  الجهاز ()الحجاز أن شهدت مثلها من قبل

اإلداري، وتكون من حاكم عام الحجاز، وشرٌؾ مكة، والمحافظٌن، ومجالس 

المدن، وحكام المناطق من األشراؾ، وشٌوخ العربان، والقضاة، وشٌوخ 

أما الجهاز الثانً فقد اختص بالشإون المالٌة، وكانت مهمته اإلشراؾ . الحرمٌن

وكان لكل جهاز اختصاصاته . الدقٌق على موارد الدخل المحلٌة، وأوجه الصرؾ

 . ()التً تنظمها األوامر التً تصدر له من القاهرة

وجعل لكل محافظة خزٌنتها، ولكل خزٌنة ناظراً ٌتبعه عدد من الموظفٌن، 

مثل صراؾ الخزٌنة الذي ٌقوم بصرؾ األموال وتسجٌلها، وكان لكل جمرك 

وكان . أمٌن لئلشراؾ علٌه، وفً كل محافظة جهاز للتفتٌش على الحسابات

محافظ مكة، وحاكم عام الحجاز ٌخضعان شؤنهم شؤن كل موظفً الجهاز اإلداري 

 .()والمالً للتحقٌق والمحاكمة، إذا ما ثبت ارتكابهم أي عمل ٌخل بمهام الوظٌفة

وبعد تسلٌم محمد علً باشا الحجاز إلى السلطة العثمانٌة 

، شهدت المنطقة العدٌد من اإلصبلحات اإلدارٌة، فمنذ (م8ٗٓٔ/هـٕٙ٘ٔ)

أصبح باإلمكان إطبلق والٌة الحجاز على مدن الطابؾ  (م8ٙٗٔ/ هـ8ٕٔٔ)عام

ومكة وجدة والمدٌنة المنورة، وكان من حق الوالة أن ٌقٌموا فً مكة أو المدٌنة 

 . ()أو جدة، وكانت الطابؾ هً المقر الصٌفً لها

 العصر الذي ظهرت فٌه التحوالت اإلدارٌة "عصر التنظٌمات"ومنذ 

                                                 
-8ٔ9ٔ/هـٕٙ٘ٔ-ٖٕٗٔالعربٌة، الجزٌرة وشبه علً محمد :عبدالرحٌم الرحمن عبد عبدالرحٌم ()

. 7،97ٙص ،ٕ ج م،98ٙٔ/هـٙٓٗٔ ،ٕط الجامعً، الكتاب دار م،8ٗٓٔ

. 7،97ٙص ،ٕج ، علً محمد :عبدالرحٌم ()

.  7ٓ ص ،ٕج علً، محمد :الرحٌم عبد ()

. 7٘ص ،ٕج علً، محمد :الرحٌم عبد ()

 .8 ص جدة،:صابرة ()
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ـ رؼب ()ـ نظراً لتؤثر األتراك بالحضارة األوروبٌة (م8ٙٗٔ/هـ8ٕٓٔ)الكبٌرة

العثمانٌون فً السٌطرة بشكل أكبر على الحجاز، وسحب السٌادة من أمراء 

فقد أدركوا تزاٌد أهمٌة الحجاز والبحر األحمر ومدٌنة جدة خاصًة بعد ، األشراؾ

لتعاظم نشاطها التجاري الواسع ، (م8ٙ9ٔ/ هـ8ٕٙٔ)افتتاح قناة السوٌس عام

فعمدوا إلى ممارسة سٌاسة الحكم المباشرعلى ، وما ٌدره من موارد مالٌة كبٌرة

وتقلٌل عابداتهم من الجمارك ، الحجاز، وتحجٌم سلطة األشراؾ ونفوذهم

والزكاة، وجعلهم تابعٌن لوالة الحجاز، ومنذ ذلك الحٌن نشؤ صراع مرٌر بٌن 

فتارة ٌكون مركز الوالً أقوى، وتارة ٌكون النفوذ األقوى لشرٌؾ ، الطرفٌن

 . ()مكة

طرٌقة أحد الوالة العثمانٌٌن فً  (Jago)وٌصؾ لنا القنصل البرٌطانً جاقو

بفرض سلطته على كافة ()ٌستمر عثمان باشا ":تصرٌؾ عمله اإلداري بقوله

أفرع اإلدارة، شاؼبلً نفسه بالتفاصٌل الدقٌقة، ٌعٌن وٌقٌل وٌقضً على كل 

التصرفات المستقلة ألي قسم عام كان أو خاص، فكلمة عثمان باشا هً قانون 

نافذ فً كل األمور العظٌمة منها أو الصؽٌرة، فبل توجد روح للمعارضة، فكـل 

"اإلدارات معتمدة كلٌــاً علٌه
(). 

ومن هذه التنظٌمات التً شهدتها منطقة الحجاز إطبلق اسم والٌة بدال من 

 علٌها، وجعل مركزها مكة المكرمة، وجعل كل من جدة والمدٌنة سناجق، "إٌالة"

وٌنبع واللٌث والوجه والعقبة أقضٌة، بٌنما سمٌت كل من الطابؾ ورابػ وأملج 

 . ()والعبل نواحً

                                                 
( )Al Amr: The Hijaz, P61 

  .9ٔص الكٌانٌة، النزعات :سنو ()

 الوالٌة تولى ،وسٌطرة شدة وأكثرهم ،العثمانٌٌن جدة والة أشهر من واحد ٌعد باشا نوري عثمان ()

 بٌن كانت الثانٌة والفترة (هـ88ٙٔ- هـ88ٔٔ / هـٖٖٓٔ - هـ99ٕٔ) الفترة فً األولى المرة :مرتٌن

 .ٖٗ٘ ص ،الحضارٌة الصبلت :الحامد . (م9ٖٖٔ - هـ89ٕٔ /هـٖٔٔٔ -ٖٓٔٔ) عامً

( )ٗ Al Amr :The Hijaz , P 7 

( )Al Amr: The Hijaz, P71.  
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وفً التنظٌم األخٌر تم نقل مركز إقامة الوالً من جدة إلى مكة المكرمة؛ 

لٌتمكن من مراقبة شرٌؾ مكة عن قرب، وُعٌن قابم مقام بجدة لٌنوب عن الوالً 

وكانت سلطة قابم المقام ومدى نفوذه تعتمد على قوة شخصٌة . فً أداء عمله

)الوالً أو ضعفه ) . 

إال أنه وبسبب األزمة المالٌة الكبٌرة التً كانت تعانً منها السلطنة 

العثمانٌة ولتخفٌض النفقات ـ وخاصة بعد خسابرها فً الحروب مع روسٌا، 

رمضان ٙٔـ وتحدٌداً فً()وكثرة حركات االنفصال والتمرد فً الوالٌات العثمانٌة

م صدرت الموافقة السلطانٌة بتحوٌل جدة إلى 87ٔٔنوفمبر8ٕالموافق/ هـ88ٕٔ

، ولكن بعد أقل من ()متصرفٌة، وتعٌٌن قابم مقام جدة قاسم باشا متصرفاً علٌها

بالتحدٌد تم إلؽاء متصرفٌة جدة،  (م87ٕٔ/هـ89ٕٔ)رجب /8ٔعام أي فً 

وحولت إلى والٌة مرة أخرى، وضمت المدٌنة المنورة إلٌها، فلقد وجد أن تصؽٌر 

 .()جدة بتلك الصورة أمر ؼٌر مناسب إلدارتها بالشكل المناسب

ألحقت ؼامد وزهران وبٌشة بوالٌة الحجاز،  (م9ٔٔٔ/هـٖٖٓٔ) وفً عام

نظرا لبعدهما عن مركز قضاء عسٌر؛ ولتسهٌل مهمة العساكر فً حالة الحاجة 

 .               ()إلى ذلك

 فإن صدور قانون عام بالتنظٌمات القضائٌةوفٌما ٌتعلق 

الذي اعتبر جمٌع من ٌعٌش على أراضً السلطنة العثمانٌة  (م8ٙ9ٔ/هـ8ٕ٘ٔ)

هو مواطن عثمانً ما لم ٌتقدم بوثٌقة رسمٌة تثبت خبلؾ ذلك، كان سبباً فً 

العدٌد من الخبلفات التً ظهرت بٌن القنصل البرٌطانً والوالً العثمانً لعقود، 

فالبرٌطانٌون ٌرون أنهم مسإولون عن حماٌة الهنود المسلمٌن الذٌن ٌعٌشون فً 

ٌُعتبرون مواطنٌن عثمانٌٌن وتظهر . الحجاز، بٌنما ٌرى الوالً أنهم طبقا للقانون 

                                                 
  .ٖٔٔ ص التجاري، النشاط :المعبدي ()

 ،م987ٔ/هـ7ٓٗٔ، ٔاإلسبلم، الزهراء لئلعبلم العربً، القاهرة، ط تارٌخ أطلس :مإنس حسٌن ()

. ٕٖٙص

فً الفترة  ( المدٌنة المنورة–مكة المكرمة  ) الباب العالً إلى والٌة الحجاز مراسبلت: صابانسهٌل ( )

. 9ٕٓ، ص م ٕٗٓٓ/هـٕ٘ٗٔ، ٔهـ، مإسسة الفرقان للتراث اإلسبلمٌؤ ط9ٕٔٔإلى 8ٖٕٔمن 

  .9ٕٖ ،8ٕٖص مراسبلت، :صابان ()

  .بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة dh 0sys  37 /  15  :رقم وثٌقة ()
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الخبلفات بوضوح فً حالة وجود حاجة لمحاكمة أحد هإالء األشخاص، فالوالً 

العثمانً ٌرى أن من ٌنظر فً القضٌة هو المحكمة العثمانٌة، بٌنما ٌعتقد القنصل 

 نأنها من اختصاصات القنصلٌة، وٌحتج بوجود الفساد وتعرض المحكومً

للتعذٌب وانتشار الرشوة بٌن الموظفٌن، وهو أمر اعتبره الوالً ضد توجٌهات 

وزارة الداخلٌة، وخاصة بؤنه ٌسمح للمراقبٌن من األجانب بحضور الجلسات؛ 

 .()للتؤكد من تحقٌق العدالة

األجانب من مسٌحٌٌن  (م9ٙ7ٔ/ هـ8ٖٕٔ)ولقد منع القانون الذي صدر عام

ومسلمٌن من ؼٌر مواطنً الدولة تملك الممتلكات التً ال ٌمكن نقلها من أراض 

وممتلكات عقارٌة بالحجاز، وإن كان قد سمح لهم فً ؼٌره من أراضً الدولة 

 .()العثمانٌة

ومن األجهزة القانونٌة واإلدارٌة المتعلقة باإلشراؾ على الناحٌة العمرانٌة 

، (8٘ٓٔ/هـٕٙٙٔ ) عامفًر قانون التجارة وصدالتً نشؤت أثر ، المحكمة التجارٌة

من  تاَقتبسوكانت أحكامه قد ، (م87ٓٔ /هـ87ٕٔ)الصادر عام نلحق به القانوأُ و

على القانون  وظهرت فٌه مفاهٌم ومصطلحات جدٌدة مباشرة، القانون الفرنسً

 المحكمة كانت (م 87ٙٔ/هـ9ٖٕٔ) وقبل عام  مثل الشراكة و الفابدة،،التركً

ضمن اختصاصات وزارة من  وزارة التجارة، ثم أصبحت بعد ذلك العام تتبع التجارٌة

  وبقٌت هذه القوانً، عدد من األعضاء المنتخبٌنأعضابهاالعدل، وتضم من بٌن 

فً أعقاب  سارٌة المفعول حتى بعد انفصال الدول العربٌة عن اإلمبراطورٌة العثمانٌة

الحرب العالمٌة األولى
()

. 

من  (م88ٖٔ/هـٖٔٓٔ ) تتكون فً عام المحكمة التجارٌةوفً جدة كانت 

وعضوٌن مإقتٌن ٌتم اختٌارهم عن طرٌق ، ربٌس تركـً، وعضوٌن دابمٌن

حتى أصبحوا ثبلثة  (م88٘ٔ/هـٖٖٓٔ)وزاد عددهم فً عام ، ()االنتخاب

وفً عـام ، ()أعضاء دابمٌن، وثبلثة مإقتٌن، باإلضافة إلى الوكٌل

                                                 
()Ochsenwald :Religion, Society and the State in Arabia, P88.  
() Ochsenwald: Religion, Society and the State in Arabia, P88.    
( )Dr.Gulnihal Bozkurt, (30-jan-2010). A preview on the Ottoman Legal 

System.P123,124. Ankara University. Retrived from    

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/835/10563.pdf 
. 7ٕٔ، ص(هـٖٔٓٔ)سالنامة والٌة الحجاز  ()

. 9ٙ، ص(هـٖٖٓٔ )سالنامة والٌة الحجاز ()

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/835/10563.pdf


 

 

( 76) 
 

وفً ، أصبح عدد األعضاء أربعة دابمٌن، وأربعة مإقتٌن (م887ٔ/هـٖ٘ٓٔ)

نقص عدد األعضاء حتى أصبح اثنٌن فقط دابمٌن،  (م888ٔ/هـٖٙٓٔ)عام

وكان األعضاء ٌنتخبون من تجار البلد، ومن . ()وأربعة أعضاء باالنتخاب

والسٌد مصطفى توكل، والشٌخ عبدهللا بن ، أشهرهم السٌد أبو بكر صابم الدهر

، كما ٌتم انتخاب عدد من التجار األجانب الذٌن لهم مصالح تجارٌة ()علً باعشن

 .  ()فً المنطقة

 فً الحجاز، وجعلتها من األولوٌات بالنظم المالٌةواهتمت الدولة العثمانٌة 

التً أجرت علٌها بعض التعدٌبلت بمجرد وصول نفوذهم إلى المنطقة، حٌث 

أعلن السلطان سلٌم إعادة العمل بقانون قاٌتباي، فؤلؽى بذلك كل األنظمة القاسٌة 

، لكن ()التً أدخلها الؽوري فً وقت اشتداد األزمة المالٌة فً آخر عهد الممالٌك

قانون قاٌتباي ٌبقى تدخل الدولة فً اإلدارة المالٌة، والٌلؽٌها، ولذلك قسم 

ما ٌخص الشرٌؾ فلم تتدخل : العثمانٌون مسإولٌة هذا الجانب إلى قسمٌن، األول

الدولة فً عبلقته بالقبابل وال بالضرابب التً كان ٌفرضها إال بالنصح، أو أن 

فهو الذي تولت الدولة إدارته، وقد جعل : تدفع عوضها إن ألؽتها، أما القسم الثانً

تحصٌل ما ٌخص الدولة من جمرك جدة، : على فرعٌن أٌضاً مهمة الفرع األول

فقد أوكلته إلى مصر، وأهم موارد هذا الفرع أوقاؾ الحرمٌن : أما الفرع الثانً

 .()فً مصر، وألحقت بها أوقاؾ الشام

ومما رؼب العثمانٌٌن فً السٌـطرة على النظام المالً فً إقلٌم الحجاز 

                                                 
. 7ٔٔ، ٙٔٔالنشاط التجاري، ص: المعبدي ()

 ىجمادىٓٔ، مجلة اقرأ، عدد خاص،7ٕٔص، (هـٖٔٓٔ)سالنامة والٌة الحجاز  ()

. ٖٗٔص، م98ٔٔأبرٌل ٗٔ/هـٔٓٗٔةاالخر

( )Dr. Bozkurt: A preview on the Ottoman Legal System.P123,124.   

 فرض الممالٌك على األمراء األشراؾ مبالػ طابلة نظٌر تولٌهم منصبهم، وشاركوهم فً عشور ()

التجارة، وفرضوا على الموانا ضرابب جدٌدة، وتدخلوا فً الضرابب المحلٌة التً كان الشرٌؾ 

 المكرمة مكة :كشمٌري محمد ابتسامٌفرضها على األسواق، مما أثار استٌاء وسخط أمراء الحجاز، 

-9ٕٖ) المٌبلدي عشر السادس/الهجري العاشر القرن نهاٌة إلى العثمانً الحكم بداٌة من

 المكرمة، مكة القرى، أم جــــامعة دكتوراه، رسالة (9ٔ٘ٔ-م7ٔ٘ٔ/)(هـٓٓٓٔ

. ٖٕصم،ٕٔٓٓ/هـٕٕٗٔ

. ٖٓٔ  ،ٕٓٔ،ٔٓٔص ،نًالعثما الحكم بداٌة من المكرمة مكة :كشمٌري ( )
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استحداث الخزانة التركٌة فً جدة، واستحواذها على نصٌب من الواردات فً 

، وسرعان ما ازداد عدد الموظفٌن الذٌن كانوا ٌتولون (م9ٕٙٔ/هـٓٗٓٔ)عـام 

وأعمال األوقاؾ والشإون ، ونظارة السوق، ثم شإون البرٌد، مناصب المال

 . ()البلدٌة وؼٌرها

؛ لتحصٌل (إدارة الجمرك ) الرسوم الجمركٌةكما وجد فً جدة نظارة 

العوابد من الحجاج ومن التجار موردي البضابع والمصدرٌن براً وبحراً، وكان 

، وكانت ((خراجً))، منهم رجل الجمرك()بها واحد وعشرون موظفاً كلهم أتراك

 (إدارة المٌناء)ودابرة للمٌناء . ()مهمته مراقبة الداخل والخارج إلى الجمرك

وجمٌع هذه الدوابر . ()وإدارة للحجر الصحً، ودار للبرق، ووكالة لرعاٌة السفن

 .()الحكومٌة كانت تشتهر بجمال مبانٌها

مؤمورٌة :  فٌها موظؾ واحد وهً((مؤمورٌات))وكان هناك وظابؾ تدعى 

الجوازات، والمرور، ومؤمورٌة بٌت المال، ومؤمورٌة العقار واإلٌجار، ومفتشٌة 

وقاببلت وأطـبـاء وصٌادلة    ، وموظفهـا أجنبً((الرٌجً)) الدخان

وكان بها مشاٌخ لبعض الحرؾ، لمتابعة أصحاب الحرفة، ووضع .()وعطارون

القوانٌن المنظمة للعمل، ومتابعة ما ٌستجد من أمور تتعلق بالحرؾ، كالصرافة 

 .والجواهرجٌة والسقاٌة، والخراطٌن وؼٌرهم

 إدارةطالب مجلس الشورى بؤهمٌة إنشاء  (م887ٔ/هـٖ٘ٓٔ)وفً عام 

 لئلشراؾ على وارداتها والرقابة علٌها وحفظها، وخاصة بعد أن وصلت لألوقاص

، ()قرش سنوٌاً  (ٓٓٓ.ٕ٘)أوقاؾ بعض الجوامع والمساجد فً جدة إلى أكثر من 

، كما لم ٌترك مدراء األوقاؾ دون مراقبة لما بٌن أٌدٌهم من األموال، ()سنوٌاً 

                                                 
  .ٖ٘ٗص ،مكة تارٌخ :السباعً ()

. 89ٕ  ص،تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري ()

. ٗ٘ٔص ،المعدة الفوابد :المإلؾ مجهول ()

. ٖ٘ٔص ،العرب جزٌرة مرآة :صبري ()

. ٕٕص ،ٔج ،الحرمٌن مرآة :رفعت ()

 .  88ٕ ص،تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولl 0sd  90/8ٖٙ٘: وثٌقة رقم ()



 

 

( 78) 
 

كما حصل ألحد المدراء الذي تبلعب بؤموال ، وتم محاسبة وعزل من تؤكد فساده

 .()األوقاؾ لصالحه الشخصً بدل صرفها على عمارة المساجد وترمٌمها

واعُتبر المحتسب فً جدة الرجل الثانً بعد قابم مقام الوالً، حٌث تمتع 

، إال أنه وفً أواخر العصر ()بسلطة واسعة فً مراقبة األسواق والحٌاة العامة

، ، ثم تلتها مدن الحجازرئاسة بلدٌةالعثمانً حول نظام الحسبة فً جدة إلى 

أهمهم المحاسب ، وٌعاونه سبعة أشخاص، وأصبح المحتسب هو ربٌس البلدٌة

والمهندس الذي ٌقوم بإصدار التراخٌص ، الذي ٌقوم بدور فرع وزارة المالٌة

، والمعلم ()الخاصة بالبناء الجدٌد، أو ترمٌم المبانً القدٌمة بعد الوقوؾ علٌها

الذي ٌقوم بدور التخطٌط ومتابعة المنازل من حٌث االرتفاعات، وعدم وجود 

تعدٌات، والكاتب الذي ٌقوم بتنظٌم السجبلت العمومٌة والوثابق، وإعطاء 

التؤشٌرات وتراخٌص التعمٌر، ومؤمور السوق، باإلضافة إلى وجود قابلة تركٌة، 

وكان من مصادر تموٌل نفقات البلدٌة . ()ومؤمور تنظٌفات، ومؤمور مراحٌض

ولدعمه تقوم البلدٌة بتقدٌم طلبات لئلٌجار ورسوم المزاٌدة على ، صندوق البلدٌة

 . ()المحبلت التجارٌة

وأول من كان ربٌساً لبلدٌة جدة فً العصر العثمانً السٌد محمد 

)وتولى من بعده أحمد قمصانً، ()المحتسب ، ثم عٌن الشٌخ عبد الكرٌم (

الذي اشتهر بحزمه وحرصه على مراقبة ، ، ثم الشٌخ أحمد عارؾ()حبٌب

                                                 
.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولi.SD 64/3740:  وثٌقة رقم ()

( )Ochsenwald Religeon, Society and the State in Arabia, P184. 

ذو الحجة 8ٕمقابلة مع السٌد محمد دروٌش رقام أجرتها جرٌدة المدٌنة المنورة ، عدد ٌوم الجمعة  ()

. 8ٕالسنة الرابعة والسبعون ص  (8ٖٙٙٔالعدد )م 8ٕٓٓ دٌسمبر ٕٙهـ الموافق 9ٕٗٔ

.  88ٕ ص ،تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

. 8ٗٔ، صٔمج،الجزٌرة العربٌة: صفوة ()

. ٖٗٔص، م98ٔٔأبرٌل ٗٔ/هـٔٓٗٔجمادى االخرٓٔمجلة اقرأ، عدد خاص،: األنصاري ()

: وثٌقة رقم (م8٘8ٔ/هـٖٖٓٔ)نجازاته اإلشراؾ على إنشاء الطاحونة فً عام إوكان من ضمن   ()

Y.PRK.UM. 8175 محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول  .  

 محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول، DA.H/2/43 95781: وثٌقة رقم ()

هـ،  8ٖٓٔ/ربٌع اآلخر/ٖتارٌخ
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الذي تولى رباسة البلدٌة فً أواخر ، ثم الشٌخ سلٌمان قابل، األسواق بنفسه

ثم أُعٌد تعٌٌنه ربٌساً بعد نهاٌة  حكم الدولة العثمـانٌة على ، العصر العثمانً

 . ()جدة

)وفً أواخر العصر العثمانً لوحظ تدنً مستوى النظافة فً مدٌنة جدة ) ،

وذلك  نظراً لقلة أعداد القابمٌن على النظافة، ولقلة العربات المخصصة لحمل 

وما ، فباستثناء الشوارع الربٌسة فً مركز المدٌنة التً كانت ُتكنس، القاذورات

وخاصة الشوارع الضٌقة المحٌطة بمنازل ، عدا ذلك فإنها كانت فً ؼاٌة القذارة

، وتؤثر الحالة الصحٌة العامة فً ()، مما أدى إلى تكاثر  الفبران()فقراء الحجاج

من - التً سبق تؤسٌسها تؤسٌس بلدٌة مكة-ولم تستطع بلدٌة جدة . فً المدٌنة

جباٌة أٌة ضرٌبة للتنظٌؾ واإلنارة، بٌنما قامت بلدٌة مكة بنشاطات واضحة منذ 

، تؤسٌسها، ففرضت لئلنارة والتنظٌؾ ضرٌبة قدرها شلنان سنوٌا على كل دار

 . ()وعلقت بضع مبات من المصابٌح النفطٌة فً الشوارع

وقد أشارت العدٌد من التقارٌر البرٌطانٌة بؤن التنظٌمات اإلدارٌة لم تكن 

ناجحة بما فٌه الكفاٌة، وكان منها التقرٌر الذي أرسله القنصل البرٌطانً 

والذي شرح فٌه كٌؾ أن  (م879ٔ/ هـ9ٕٙٔ)بتارٌخ  (Zohrab)زوهراب 

قد تفاجؤ عندما زار جدة فً  (م 879ٔ- مHalet( ) ٔ877)(حالٌت باشا)الوالً 

تلك السنة لٌرى الفوضى فً إدارة المدٌنة، وكان التقرٌر الثانً فً عـام 

فً تقرٌره أن  (Jago)، حٌث ذكر القنصل البرٌطانً جاقو(م88٘ٔ/هـٕٖٓٔ)

 .()اإلدارات فً البلد والمحاكم والشرطة فً أسوأ حال

أثناء خطابه  (م9ٓ8ٔ/هـٕٖٙٔ)واعترؾ الوالً العثمانً كاظم باشا عام

وأن الذي ٌحكم ، للمواطنٌن الحجازٌٌن أن القانون التركً ال ٌوجد إال فً الكتب

 .()فً الحجاز هو الواسطة والرشوة والمصالح الشخصٌة

                                                 
 .ٖٙجدة مابة عام، ص: أمانة مدٌنة جدة ( )

( )Al Amr: The Hijaz, P42 

.  ٕٓ٘ص ، الحجر الصحً: جولدن ()

. ٓ٘ٔ، صٔمج، الجزٌرة العربٌة: صفوة ()

. 7ٗٔ، ٙٗٔ، صٔمج، الجزٌرة العربٌة: صفوة ()

( )Al Amr: The Hijaz, p 82    .

( )Al Amr:  The Hijaz . p  84. 
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وقد حاول كاظم باشا إصبلح الوضع فً الحجاز وخاصة بإٌصال خط 

، فهو ()السكة الحدٌد إلى مكة، ولكنه واجه معارضة شدٌدة من الشرٌؾ حسٌن

 .ٌدرك أن مثل هذه اإلصبلحات ستإدي إلى الحد من سلطته

وما ترتب علٌه من ، وٌمكن تفسٌر تعثر اإلصبلح اإلداري فً الحجاز

 :تعمٌر وإنشاء بعدد من األسباب ٌؤتً فً مقدمتها

 .الوالً العثمانً فً جدة، والشرٌؾ فً مكة: وجود سلطتٌن فً منطقة الحجاز- 

فساد بعض الوالة العثمانٌٌن، وعدم وجود الرؼبة فً التطوٌر والتعمٌر، - 

 . باستثناء عدد قلٌل جدا من الوالة الذٌن أخلصوا فً عملهم

 . انتشار الفقر واألمٌة بٌن أهل الحجاز- 

قلة اإلمدادات المالٌة حٌث إن كثٌراً من المشارٌع واإلصبلحات والترمٌمات بعد - 

 .دراسة احتٌاجاتها من األموال تقؾ عند تؤمٌن المبالػ المالٌة البلزمة للتنفٌذ

 

 :تعمٌر مدٌنة جدة  سٌاسة العثمانٌٌن فً- ٖ

من خبلل دراسة بعض الوثابق العثمانٌة الخاصة بعملٌات البناء والتشٌٌد 

وخاصة ، نجد أن عملٌة البناء والتعمٌر لم تكن تسٌر بطرٌقـة عشوابٌة، والترمٌم

بل وضعت لها التنظٌمات، وأنشبت ، فً الفترة الثانٌة للحكم العثمانً لمدٌنة جدة

لها اإلدارات الخاصة التً تشرؾ على البناء، وتحاسب المتعدٌن والمقصرٌن 

سواًء فً بناء المنشآت الحكومٌة أو الخاصة، إال أن تطبٌق هذه التنظٌمات 

وجدٌتهم ، وفاعلٌتها اعتمدت بشكل كبٌر على قوة شخصٌة الوالً العثمانً ونوابه

 .فً تطبٌق هـــذه األنظمة

عملت الدولة على إنشاء المجالس المحلٌة  (م8ٙ9ٔ/هـ8ٕٙٔ)ففً عام 

، لئلشراؾ المباشر على عملٌة التعمٌر ()البلدٌة المكونة من الوجهاء والموظفٌن

وكان فً كل مجلس أمانة عامة للمبانً . ووضع الخطط لخدمة مدٌنة جدة

تقوم بعملٌة البناء، وعمل الترمٌمات فً حال عدم فوز أحد من ، الخاصة

وتقوم ضمن إطار المجلس المحلً بمتابعة المقاولٌن فً ، المقاولٌن بالمناقصة

                                                 
 .ٓٗٗ، 9ٖٗ، ص ٔجمالجزٌرة العربٌة،: صفوة ()

علً عوده الشٌخ، دارة الملك : ترجمة، صفحات من تارٌخ مكة المكرمة: سنوك هورخرونٌه ()

. 9ٕٔص ،ٔج م،999ٔ/هـ9ٔٗٔ، ٔعبدالعزٌز، ط
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ومحاسبة المقصرٌن فً حال عدم إنجاز ، عملهم، وتفقد مواد البناء المستخدمة

فالمادة التاسعة من البلبحة الخاصة بالترمٌمات تنص ، العمل بالشكل المطلوب

على أن من خالؾ النظام المتفق علٌه فً اإلنشاءات والتعمٌر فلن ٌحصل على 

التؤمٌن وبدل المناقصة، وسٌتم إٌقاؾ تنفٌذ المشروع، ومحاسبة المقاول 

والمسإولٌن عن العمل، أما إذا تم عمل الترمٌمات بالصورة المطلوبة فسوؾ 

ترسى المناقصة علٌه، كما أنه سوؾ ٌتم تعٌٌن مسإولٌن من قبل الحكومة 

 .()للمراقبة واإلشراؾ على التنفٌذ

وقد حرصت السلطة العثمانٌة على صٌانة المشارٌع المنتهٌة، وذلك بتشكٌل 

، وقامت أٌضا بإرسال المهندسٌن ()لجان لمراقبتها، وترمٌمها إذا دعت الحاجة

 إلى الحجاز لعمل يوالفنٌٌن والحرفٌٌن المهرة من بلدان العالم اإلسبلم

ولتشجٌع المتمٌزٌن فً أدابهم لعملهم من . ()اإلصبلحات المعمارٌة البلزمة

، كانت  الحكومة العثمانٌة ُتصدر قراراً بترقٌتهم ومكافؤتهم، نإدارٌٌن أو معمارًٌ

ومنهم على سبٌل المثال تكرٌم السٌد أمٌن بك المسإول عن بعض األعمال 

وترقٌة المهندس عزٌز محمود أفندي الستخدامه طرقاً ، التعمٌرٌة فً الحجاز

 للتاجر (( صنؾ ثانٍ ))، وتوجٌه الرتبة الثانٌة()جدٌدة ومعاصرة فً البناء

 .()الجداوي أحمد باناجة، لما قدمه من خدمات جلٌلة

بل امتد ، ولم تكتؾ الحكومة العثمانٌة  بتكرٌم العاملٌن ومتابعة المشارٌع

هـ ٕ٘ٗٔشوال ٕ٘كما حدث فً ، إلى معاقبة المقصرٌن والمتهاونٌن فً أعمالهم 

م عندما تم عزل كل من الربٌس حسن أؼا محافظ 8ٖٓٔ/ابرٌل/ 8ٔالموافق 

والمحتسب ، ()وٌوسؾ أؼا أمٌن الشونة، ومحمد زهدي أفندي أمٌن الجمرك، جدة

وسلٌم أؼا لمنصب ، ومساءلتهم، وتعٌٌن كل من رشوان بك لمنصب محافظ جدة

                                                 
  .بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظةi.SD0 64/3740  :رقم وثٌقة ()

.  بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة  MV 0 150/ 6 :رقم وثٌقة ()

 . بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة A.MK Ti4M 1/4/97 :رقم وثٌقة ()

. بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة A.MK Ti4M 1/4/97 :رقم وثٌقة ()

. جدة موسوعة بمركز محفوظة ، AYNIYAT  1521 0 SY  058 :رقم وثٌقة ()

 إبرهٌم .مخازن فً وتوزٌعها وعدها فرزها أي البضاعة وتشوٌن الؽلة، مخزن :اللؽة فً الشونة ()

 جرٌدة أجرتها رقام، دروٌش محمد السٌد مع مقابلة ،ٔٓ٘ص، ٔج ، الوسٌط المعجم :وآخرون أنٌس

 م8ٕٓٓ دٌسمبر9ٔ الموافق هـ9ٕٗٔ الحجة ذؤٕ الجمعة ٌوم عدد فً ونزلت المنورة، المدٌنة

 .8ٕص والسبعون، الرابعة السنة ( 7ٙٙٙٔ العدد)
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مع  كما تم اختٌار بٌرون أؼا فً منصب أمٌن الشونة، أمٌن الجمرك والمحتسب

 .        ()إعطاء كامل الصبلحٌات إلى المحتسب فً عزل أو تنصٌب من ٌراه مناسباً 

ففً عام ،  قابم مقام جدة محمد نوري أفندي،  ومن الذٌن برزوا فً عملهم

قام ـ بمساعدة من بلدٌة المدٌنة ـ بنقل مذبحة البلدة  (م8ٙٙٔ/ هـ 8ٖٕٔ)

إلى ، ؛ وذلك بسبب وقوعه على طرٌق المارة بالقرب من المساكن(المسلخ)

شاطا البحر بالقرب من برج المجنون، بحٌث ٌرمى كل ما ٌتبقى من فضبلت 

  وٌحافظ بذلك على البٌبة وعلى حٌاة السكـان، وعمل على، وأوساخ فً البحر

رفع مستوى نظافة الشوارع التً امتؤلت باألتربة واألوساخ من بقاٌا العمابر، 

. وأؼلقت أعتاب المنازل، حتى صار الداخل إلى منزله ٌدخل وكؤنه نازل إلى ببر

كما عمل على تسقٌؾ جمٌع األسواق، وتوسٌع المٌناء، وقام بإزالة الكداوي 

، ()كؤمثال الجبال، التً كانت تحٌط بالمدٌنة من أطرافها ( النفاٌاتىمرم)

، وعمل مكانها حدٌقة ()فاستخدمها فً ردم المنطقة الواقعة بٌن القلعة والبحر

، وفً عهده عمل صهرٌج ماء ٌعد من أكبر الصهارٌج فً جدة، إضافة ()عامة

، وقد كرمه الخلٌفة على ()إلى المسجد الذي عرؾ باسمه، وبناء سوق النورٌة

نجاح سٌاسته فً تعمٌر وتنظٌم مدٌنة جدة، فمنحه الوسام المجٌدي من الدرجة 

 .()الثالثة

ومن الوالة الذٌن استحقوا اإلشادة والتكرٌم الوالً عثمان نوري باشا 

حٌث تحصل على رتبة الباشوٌة نظٌر عمله  (م88ٙٔ-88ٕٔ/هـٖٖٓٔ-99ٕٔ)

ومن أعماله ، الباهر فً تمدٌن مدن الحجاز، و إدخال اإلصبلحات الكبٌرة إلٌها

 :()التً قام بها فً جدة

، والذي كان ٌضم (م88ٗٔ/هـٕٖٓٔ)تجدٌد عمارة المعسكر السلطانً فً عام -

 .أربعة طوابٌر

                                                 
 أم بجامعة الحج  ألبحاثالشرٌفٌن الحرمٌن خادم بمعهد محفوظة .ج.ح.و /8ٔٔ/7٘:رقم وثٌقة ()

. القرى

. ٖٕٔ ،ٕٓٔص ،والحجاز نجد :أوؼلو ،ٙٗ ص المعدة، الجواهر :الحضراوي ()

. 7ٓص مراسبلت، :صابان ()

. 9ٙٔص والحجاز، نجد :أوؼلو ()

. 8ٗص ،المعدة الجواهر :الحضراوي ()

. ٕ٘ص ،مراسبلت :صابان ()

  .ٕٔ، ٕٓ ص ،العثمانٌٌن خدمات :األمٌن محمد ()
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 .إنشاء معسكر سلطانً للمدفعٌة-

 .إنشاء سقٌفة كبٌرة وعٌن ماء فً جمرك إدارة البلدٌة فً مٌناء جدة-

 .إنشاء خزان ؼاز، وكان ٌحقق إٌراداً سنوٌاً ٌزٌد على األلؾ لٌرة-

 . إصبلح المستشفى المركزي فً جدة، وإضافة حدٌقة وعٌن ماء وحوض إلٌها-

واهتم بمسابل األمن؛ لٌتمكن الناس من أداء أعمالهم باطمبنان، ومن دون 

خوؾ، فعمل على التخفٌؾ من الصعوبات التً كانت تواجه الحجاج وأمنهم على 

مكة، - وجه الخصوص، فقام بإنشاء اثنً عشر مخفراً وقلعة على طرٌق جدة

أو ٓٗإلقامة العساكر السلطانٌة، وعساكر الضبطٌة، ٌكفً الواحد منها لحوالً 

 . () شخصاً 8ٓ

أوفد السلطان عبد الحمٌد الثانً  (م 89ٓٔ/ هـ8ٖٓٔ)وفً موسم حج عام 

،إلى الحجاز فً ()قابم المقام شاكر (م9ٓ9ٔ- م87ٙٔ/ هـ7ٕٖٔ-هـ9ٖٕٔ)

؛ لٌتقصى األحوال، وٌتعرؾ على متطلبات (م89ٓٔ/هـ8ٖٓٔ)موسم حج عام 

وقد رتب قابم المقام شاكر البحة عن أحوال الحجاز، . المنطقة ومن ضمنها جدة

 :وذكر أهم اإلصبلحات البلزم تنفٌذها فً جدة على النحو التالً

وأقسام أخرى منفصلة ، فٌه قسم للرجال وقسم للنساء، ضرورة إنشاء مستشفى- 

 .لؤلمراض الُمعدٌة والُجدري

 .ووجود قسم بٌطري بها للحفاظ على نظافة المدٌنة، أهمٌة تشكٌل دابرة للبلدٌة- 

 .أهمٌة إنشاء صرؾ صحً متكامل من أجل نظافة المدٌنة- 

وضرورة التخلص من تدخل ،  فقط((التخرٌم))قصر العوابد على رسم الخروج - 

 فوق األسعار ((بقشٌش))ومنعهم من الحصول على هبات ، الجمالٌن والداللٌن

 .التً حددتها لهم الدولة العثمانٌة

أهمٌة إعداد شعبة نسابٌة بجانب الحجر الصحً؛ لفحص أمراض السٌدات - 

 .المتجهات إلى جدة والمصابات منهن بؤمراض ُمعدٌة

 .ضرورة إنشاء خط حدٌد متكامل بٌن جدة وعرفات- 

 .أهمٌة إنشاء أكواخ خارج جدة للؽرباء- 

                                                 
. 8ٖٔص ،الحضارٌة الصبلت :الحامد ،ٕٔ ص العثمانٌٌن، خدمات :األمٌنمحمد ( )

طبٌب مستشفى حٌدر باشا، أصدر االبحة تحتوي على بعض المشاهدات والمبلحظات حول األحوال ( )

 . ٖٕ، ص(ٕ)الحجر الصحً، حاشٌة: جولدن. الصحٌة واإلصبلحات البلزمة بالحجاز
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 .()منع ركوب الجمال حتى المٌادٌن وضرورة النزول خارج السور- 

ومما تقدم ٌتضح لنا أن البلبحة تضمنت عدة نقاط أساسٌة، كانت البلدة فً 

أمس الحاجة إلى وجودها، ومنها أهمٌة إنشاء مإسسات صحٌة متخصصة، مع 

ضرورة وجود صرؾ صحً متكامل، وإزالة المناطق العشوابٌة التً أنشؤها 

 . األجانب، وإنشاء مساكن لهم تحت إشراؾ الحكومة

عمل قابم مقام جدة صادق المإٌد فً فترة (م9ٔٓٔ/ هـ8ٕٖٔ)وفً عام 

والٌته، والتً لم تتجاوز خمسة أشهر، عدداً من اإلصبلحات واإلنجازات، كان 

 : من أهمها

 .إٌصال الماء إلى جدة من مساهمات األهالً- 

 .إنارة الشوارع بتعلٌق مبات من المصابٌح النفطٌة- 

 . وضع لوحات إرشادٌة بؤسماء الشوارع والحارات، وترقٌم جمٌع المنازل- 

 .ترقٌم السنابٌك والمراكب- 

تكلٌؾ األطباء بفحص المنازل المخصصة لسكن الحجاج  وما كان منها فً - 

 .حالة جٌدة ٌسمح باستخدامه سكناً للحجاج، وفق عدد معٌن لكل ؼرفة

  .()طرد النساء والرجال أصحاب السمعة السٌبة من البلدة- 

مع زٌادة الحرص على النظافة عند قدوم الحجاج ، تنظٌؾ البلدة وكنسها جٌدا- 

 .ونقل النفاٌات إلى خارج البلدة، إلى المدٌنة

 .منع الحجاج الهنود البرٌطانٌٌن من النوم فً الطرقات- 

 .    ()عمل بطاقات تحدد وقت عودة الحجاج- 

حٌث منعت طبلء ، كما تدخلت سٌاسة العثمانٌٌن فً لون طبلء المنازل

المسلمٌن لمنازلهم باللون األسود؛ ألنه وطبقاً للوثٌقة هً عادة من عادات الٌهود 

 .()والكفار فقط

                                                 
  .79ٔ,78ٔ ص ،الصحً الحجر :جولدن ()

( )77Al Amr : The Hijaz, p  .

. 7ٗٔص ،ٔمج ،العربٌة الجزٌرة :صفوة ()

. التركٌة الوثابق مجموعة، عبدالعزٌز الملك بدارة محفوظة 9ٗٔ٘ :رقم وثٌقة ()
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 المبحـــــــث الرابع

 العامل اوقتصــــــــــادي

 : همٌة مدٌنة جدة التجارٌة ودور مٌنائها فً تطور العمارة بها  -

ولٌس لها منطقة ، بالرؼم من أن جدة لم تتوفر بها موارد طبٌعٌة لتصدرها

وصعوبة رسو السفن ، وتعانً من شدة الحرارة وشح مصادر المٌاه، ظهٌر منتجة

الكبٌرة بمٌنابها، إال أنها فً فترات متعددة من تارٌخ المنطقة كانت من أهم 

تدٌن بهذا؛ لوقوعها على البحر األحمر الذي ٌعد من . المراكز التجارٌة اإلسبلمٌة

ا ًٌ  .أكثر البحار نشاًطا تجار

فعلى مر العصور حاولت الدول واإلمبراطورٌات المختلفة من رومانٌة 

وفارسٌة وؼٌرها السٌطرة على البحر األحمر، وباألخص على موانا الساحل 

وذلك لدوره الخطٌر فً العمل كحلقة وصل بٌن أوروبا ومصر ، ()اإلفرٌقً

 .وشمال إفرٌقٌا من جهة، وبٌن الهند والصٌن من جهة أخرى

وبعد ظهور اإلسبلم ولوجود الحرمٌن الشرٌفٌن على بعد عشرات األمٌـال 

وبدأت موانبه الشرقٌة فً النمو واالزدهار ، زادت أهمٌة البحر اإلستراتٌجٌة، منه

وإن كانت ، مما جعل المنافسة تشتد بٌن موانا البحر األحمر، وخاصة مٌناء جدة

والقصٌر، والسوٌس قد تخلت عن دورها فً هذه المنافسة قبل ، موانا عٌذاب

بٌنما اقتصر نشاط  كل من سواكن ومصوع، وزٌلع، ، قٌام الدولة المملوكٌة

ونقل بضابع الحبشة ودول الساحل ، وبربرة على النشاط التجاري الداخلً

و اعتبر البحر األحمر خبلل فترة .()الصومالً والسودان األوسط والنوبة

ا مؽلقاً  ًٌ وأصبحت الحركة التجارٌة فٌه حكراً على ، العصور الوسطى بحراً إسبلم

 . ()المسلمٌن دون سواهم

                                                 
مجلة الدارة ، العدد الثانً، السنة السادسة، ربٌع ، الرومان والبحر األحمر : سٌد احمد علً الناصري ()

.  9م، ص98ٌٔٔناٌر/هـ ٓٗٔأول، 

.  9ٙص، النشاط التجاري: المعبدي ()

، القاهرة، أواخر العصور الوسطى، طرق التجارة ومحطاتها بٌن الشرق والؽرب: نعٌم زكً فهمً ()

. ٔٗٔ,٘ٗٔم ، ص97ٖٔ- هـ 9ٖٖٔ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب
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بدأ ، ()الخامس عشر المٌبلدي/ وفً العشرٌنٌات من القرن التاسع الهجري

الذي كان ٌمثل نقطة الوصول النهابٌة لسفن التجارة ، ٌتبلشى أمر مٌناء عدن

، حٌث وجدوها أكثر أمناً ، فانصرفت السفن التجارٌة إلى جدة، القادمة من الشرق

ومن فرض الضرابب ، بخبلؾ ما كانوا ٌجدون من تسلط بعض ملوك الٌمن

فازدهر مٌناء جدة، وتطورت المدٌنة ، الباهظة على ما ٌحملونه من بضابع

"أعظم مراسً الدنٌا"حتى صارت من ، عمرانٌاً 
، وصار ناظر جدة وظٌفة ()

 .()ٌخلع على متولٌها، سلطانٌة

وفً أوابل القرن التاسـع الهجـري، الخامس عشر المٌبلدي أسهمت هجمات 

المؽول على الببلد اإلسبلمٌة فً سعً القوى التجارٌة إلى نقل التجارة إلى البحر 

فصارت جدة منذ ذلك ، ؛ ألنه كان أكثر أمناً وبعداً عن مناطق الصراع()األحمر

وجعل ذلك التحول الذي طرأ على ، الوقت من أهم الموانا، وأكثرها نشاطاً 

، تجارة البحر األحمر فً مطلع القرن التاسع الهجـري،الخامس عشر المٌبلدي

استمر حتى نهاٌة النصؾ األول من القرن العاشر الهجري النصؾ األول من 

بل المٌناء األول ، مٌناء جدة هو المٌناء الربٌس، القرن السادس عشر المٌبلدي

 . ()على البحر األحمر

مما أتاح لها فرصة ، ولم ٌكن اإلبحار إلى جدة مرتبطاً بموسم معٌن

، بعكس ما كانت علٌه الحال فً المحٌط مثبل، االزدهار العمرانً واالقتصادي

حٌث ارتبطت المبلحة بحركة الرٌاح الموسمٌة الجنوبٌة الؽربٌة أو الشمالٌة 

، إلى جانب أن الطرق المبلحٌة بٌن ساحلً  البحر األحمر كانت قرٌبة، الشرقٌة

وألهل جدة معرفة تامة ، والصلة بٌن الشاطبٌن قوٌة ومتصلة منذ أقدم األزمان

                                                 
. 7ٔٔ، صٔالدرر الفرابد، ج: الجزٌري ()

 . 7ٔٔ ، ص ٔالدرر الفرابد ، ج: الجزٌري ()

. 7ٗص، السبلح والعدة:  ابن فرج،ٖٗٗ، صٕمنابح الكرم ، ج: السنجاري ()

. 9٘جدة، ص: السٌد ()

األهمٌة التارٌخٌة واألثرٌة لمدٌنة جدة، مجلة الدرعٌة، السنة : ، فإاد محمد مإمنة٘ٗص، جدة: ششة ()

النشاط : ، المعبديٕٕٗم، ص ٕٔٓٓأبرٌل / هـ ٕٕٗٔالرابعة، العدد الثالث عشر، المحرم، 

. 88ٖ، 87ٖالتجاري، ص
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 .()بؤحوال البحر ومراسٌه

ولفتت واردات جمارك مٌناء جدة أنظار الحكومة العثمانٌة إلى المبالػ التً 

ففً عام ، ٌمكن تحقٌقها من خبلل سٌطرتها على عابدات الجمرك

أعطً أمٌر مكة الشرٌؾ أبو نمً نصؾ واردات الجمارك  (مٕٗ٘ٔ/هـ9ٗ8)

وبعد ذلك سار هذا النظام المتبع ٌشمل ، كمكافؤة له على صده لهجمات البرتؽالٌٌن

 .()جمٌع أمراء مكة من بعده

أصدرت السلطات العثمانٌة ، ولمراقبة األموال الواردة إلى الجمرك

تعلٌماتها إلى إدارة الجمرك والجوازات فً المٌناء بتقدٌم تقرٌر مفصل عن كل 

وٌتم احتساب الرسوم الجمركٌة على السلع ، ()ما ٌرد إلى جدة عن طرٌق المٌناء

، وذلك بالقٌام بتسعٌرها ثم ٌتم إضافة اثنً عشر قرشاً زٌادة عن أسعار البلد

وكانت هناك . ()%ٗٔوتزٌد إلى أن تصل إلى ، ()وٌإخذ العشر رسوماً جمركٌة

هناك أماكن تسمى المراصد ترصد البضابع خارج جدة، حتى إذا مرت بها فً 

وكان ٌطلق على الرسوم الجمركٌة من هذا ()طرٌقها إلى جدة أخضعتها للضرابب

"بالمرورٌة "هذا النوع
()  . 

كما كان ٌتوجب على الحجاج تسدٌد رسوم الضرابب التً كانت تحصل 

منهم منذ وصولهم إلى جدة، فٌقوم كل حاج بدفع ضرٌبة تقدر برٌالٌن إلى 

وٌتوجب كذلك على كل حاج دفع مبلػ آخر ٌضاؾ إلى ، المصلحة الجمركٌة

نظام  "الضرٌبة الجمركٌة ٌقدر بلاير تقرٌباً، ٌإخذ من كل حاج لقاء ما ٌعرؾ

، هذا باإلضافة إلى ضرٌبة الحجر الصحً التً كانت تدفع إلى "أماكن الحج

وضرابب أخرى متنوعة . المصلحة الصحٌة العثمانٌة، ومقدارها نصؾ لاير

                                                 
. ٘٘ص ، جدة: السٌد ()

. ٕ٘ٔص، الفوابد المعدة: مجهول المإلؾ ()

.   ٖ٘ص، جدة: صابرة ()

. ٖ٘ٔص، الفوابد المعدة:مجهول المإلؾ ()

. 8ٓدور مصر، ص: بٌومً ()

، عمادة شإون المكتبات بجامعة (هـ87ٗ-ٖٔٓ) مكة وعبلقاتها الخارجٌة :الزٌلعًأخمد عمر ( )

. 7ٓٔص،م98ٔٔ/هـٔٓٗٔ، (الملك سعود)الرٌاض 

 .ٔ٘ٔالفوابد المعدة، ص: مجهول المإلؾ ()
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وخمسة قروش عثمانٌة ، ٌدفعها الحاج أثناء تنقله، كدفعه رٌالٌن للشرٌؾ أمٌر مكة

 .()للوالً العثمانً، ولاير لوكٌل المطوؾ

وبذلك شكل دخل الجمرك مبلؽاً ال بؤس به لخزانة الحجاز، حٌث بلػ فً 

، بل إنه ()، نصفها من الهند()بعض األعوام أكثر من خمسة أو ستة مبلٌٌن قرشٍ 

إنه وفً بعض السنوات تؤتً اإلٌرادات والنفقات بشكل متساٍو، وفً بعض 

 .()األعوام األخرى تؤتً اإلٌرادات بزٌادة وتحقق مكاسب

ولٌس أدل على تطور جدة تجارٌاً من تعدد األسواق التً مازال بعضها 

مثل سوق البدو وسوق الندى وسوق الجامع وسوق ، قابما إلى ٌومنا هذا

 .الخاسكٌة، وؼٌرها من األسواق

ومن خبلل الجدول التالً الذي ٌوضح مصروفات عابدات جمرك جدة 

نلحظ أن جدة لم تستؤثر بؤموال  (م798ٔ-م797ٔ/هـ ٖٕٔٔ- هـٕٕٔٔ)لعامً 

الجمرك، بل إنها توزعت مابٌن مخصصات شرٌؾ مكة، وقابم مقام جدة، 

ورواتب للجنود ولبعض موظفً الدولة، ومصروفات الحرمٌن الشرٌفٌن،وبعض 

الترمٌمات، كما نلحظ أن قسماً كبٌراً من العابدات هو من نصٌب قابم مقام جدة 

 .  والشرٌؾ أمٌر مكة

مصروفات مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وجدة  -

 :()(م797ٔ/هـٕٕٔٔ)لعام

 قروش (هللة)بارة   المصــــــــــــــــــروفات

شهر، لكل شهر ٕٔمصروفات قابم مقام جدة لمدة 

 .قرشاً ٕٓٓٓ

ٓٓ ٕٗٓٓٓ 

 8ٖٙٗ ٓٓشهراً، لكل شهر ٕٔمرتبات عساكر جدة لمدة 

                                                 
. ٖ٘ٔ، ٖٗٔص، الصبلت الحضارٌة: الحامد ()

.  ٖٖص ، مرآة جزٌرة العرب: صبري ()

إٌصال عٌن الوزٌرٌة إلً مدٌنة جدة فً بداٌة القرن الرابع عشر للهجرة ، : عادل محمد نور ؼباشً ()

. 7ٓٔم، ص999ٔ/هـٕٓٗٔمجلة كلٌة اآلثار، جامعة القاهرة 

 .ٓٙٔص المعدة، الفوابد :المإلؾ مجهول ()

   .جدة موسوعة بمركز محفوظة .hh 06544-a :رقم وثٌقة ()
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 قروش (هللة)بارة   المصــــــــــــــــــروفات

 .قرشاً ٖٗٙ

 7ٙ٘ٙ ٓٓ .شهراً ٕٔرواتب كتاب جمارك جدة وؼٌرهم المدة 

 ٖٓٗ ٓٓ .مصروفات ترمٌم قلعة جدة

 ٓ٘ٓٔ ٓٓ .ثمن إلباس الخلع لطوابؾ الموسم الهندي

إكرامٌات ومصروفات اللبس فً جدة بمناسبة عٌد 

 .رمضان

ٓٓ ٔٗ٘ 

 ٖٗٙٔ ٓٔ .مصروفات عساكر بندر سواكن

بٌن المدٌنة   (المراسلٌن)مصروفات النجاب 

 .المنورة وجدة خبلل اثنً عشر شهرا

ٓٓ ٗٓٓ 

أجرة الحصر والكراسً الواردة إلً الحرم النبوي 

 .الشرٌؾ لمدة اثنً عشر شهراً 

ٓٓ ٘ٓ 

 ٕٓٓ ٓٓ .مادفع للسٌد أبً بكر علوي كما هو معتاد

 ٓ٘ ٓٓ .مصروفات المولد فً بندر جدة كما هو معتاد

شهراً، لكل ٕٔرواتب الشٌخ سلٌمان زمزمً لمدة 

 . قرشٓٓٔشهر 

ٓٓ ٕٔٓٓ 

 9ٔٔٔ ٖٖ .مصروفات المولد لمكة المكرمة

 ٕٓ٘ ٓٓ .مكافؤة خطباء مكة بمناسبة عٌد رمضان

 ٓٙٔ ٓٓ .عوابد خدمة الحرم الشرٌؾ  من الكناسٌن

شهراً، ٕٔثمن زٌت الحرم المكً الشرٌؾ لمدة 

 .قرشاً 8ٖ٘لكل شهر 

ٓٓ ٕٔٓٓٓ 

أجرة اإلبل لنقل زٌت الحرم المكً الشرٌؾ لمدة 

  قرشاً ٖ٘لكل شهر .  شهراً ٕٔ

ٓٓ ٕٗٓ 

ثمن شمع العسل والقنادٌل للحرم المكً الشرٌؾ 

 قرشاً 9ٙشهراً، لكل شهر ٕٔلمدة 

ٓٓ ٕٔٔ٘ 
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 قروش (هللة)بارة   المصــــــــــــــــــروفات

مصروفات ؼسل الحرم المكً الشرٌؾ، مرتٌن فً 

 .السنة

ٓٓ ٖٖٙ 

تجدٌد قنادٌل الحرم المكً الشرٌؾ، مرة فً 

 .السنة

ٓٓ ٕٔٓ 

شهراً، لكل ٕٔ العٌن بمكة لمدة ()مخصصات عبٌد

 قرشاً ٙ٘ٔشهر 

ٓٓ ٔ87ٕ 

 ٗٙ٘ٓٔ ٖٓ مخصصات الشرٌؾ أمٌر مكة لسنة كاملة

مخصصات أبً السعود أفندي، الكاتب األول فً 

 .جمارك جدة

ٕٗ ٗ8ٖ7 

 8ٓٔ ٓٓ .مخصصات أوالد محمد الجٌبلنً

 8ٗ ٓٓ مخصصات السٌد محمد رمضان

 8ٓٔ ٓٓ  شهراً ٕٔإٌجار المٌزان لمدة 

 8ٖٓ.7ٕ 7ٔ المجمـــــــــوع

مصروفات مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وجدة بمعرفة قابم مقام جدة لعام  -

 :()م798ٔ/هـٖٕٔٔ

بارة  المصــــــــــــــــــــــــروفات

 (هللة)

 قرشاً 

شهر، لكل شهر ٕٔمصروفات قابم مقام جدة لمدة 

 قرشاً ٕٓٓٓ

ٓٓ ٕٓٓٓٓ 

مرتبات عساكر جدة لمدة عشرة أشهر، لكل شهر 

 .قرشاً ٖٗٙ

ٓٓ ٖٙٗٓ 

                                                 
 :ؼباشً مكة، خارج للقنوات تقع التً األضرار من والتحقق العٌون، منابع على االطبلع مهامهم من ()

   .8ٕٗ ص المابٌة، المنشآت

.  جدة موسوعة بمركز محفوظة. hh 06544-a :رقم وثٌقة ()
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بارة  المصــــــــــــــــــــــــروفات

 (هللة)

 قرشاً 

رواتب كتاب جمارك جدة وؼٌرهم لمدة عشرة 

 .قرشاً 8ٖٙلكل شهر . أشهر

ٓٓ ٖٙ8ٓ 

البخشٌش ومصروفات اللبس فً جدة بمناسبة عٌد 

 .رمضان

ٓٓ ٔٗ٘ 

 ٓ٘ ٓٓ .مصروفات المولد فً بندر جدة كما هو معتاد

 8ٕٔٔ 9ٔ .مصروفات عساكر بندر سواكن

لمدة عشرة   (المراسلٌن)مصروفات النجاب 

 أشهر

ٓٓ ٖ٘ٓ 

أجرة الحصر الوارد إلى الحرم النبوي الشرٌؾ 

 من جدة

ٓٓ ٙٓ 

 ٓٓٓٔ ٓٓ .رواتب الشٌخ سلٌمان زمزمً لمدة عشرة أشهر

 87ٔٔ ٕٓ .مصروفات المولد لمكة المكرمة

 ٕٓ٘ ٓٓ .مكافؤة خطباء مكة بمناسبة عٌد رمضان

مصروفات قباطنة السفن اإلنجلٌزٌة أثناء 

 .ورودهم إلى جدة

ٓٓ ٕ٘ٗ 

مصروفات ؼسل الحرم  المكً الشرٌؾ، مرتٌن 

 .فً السنة

ٓٓ ٖٖٙ 

تجدٌد قنادٌل الحرم المكً الشرٌؾ، مرة فً 

 .السنة

ٓٓ ٕٔٓ 

 ٓٙٔ ٓٓ .عوابد خدمة الحرم الشرٌؾ  من الكناسٌن

 ٗٙ٘ٓٔ ٖٓ مخصصات الشرٌؾ أمٌر مكة لسنة كاملة

أشهر، ٓٔثمن زٌت الحرم المكً الشرٌؾ لمدة 

 .قرشاً 7ٖ٘لكل شهر 

ٓٓ 7ٖ٘ٓ 



 

 

( 92) 
 

بارة  المصــــــــــــــــــــــــروفات

 (هللة)

 قرشاً 

ثمن شمع العسل والقنادٌل للحرم المكً الشرٌؾ 

 .قرشاً 9ٙ أشهر، لكل شهر ٓٔلمدة 

ٓٓ 9ٙٓ 

أجرة اإلبل لنقل زٌت الحرم المكً الشرٌؾ لمدة 

  أ شهر لكل شهر ٓٔ

ٓٓ ٖ٘ٓ 

أشهر، لكل ٓٔمخصصات عبٌد العٌن بمكة لمدة 

 قرشاً ٙ٘ٔشهر 

ٓٓ ٔ٘ٙٓ 

 8ٓٔ ٓٓ . أ شهرٓٔإٌجار المٌزان لمدة 

مخصصات أبً السعود أفندي، الكاتب األول فً 

 .جمارك جدة

ٓٓ ٕٔ7٘ 

 8ٕٔ.8٘ 9ٕ المجمـــــــــــــــــــــوع

، ()واستطاعت جدة أن تجتذب التجارة األوروبٌة، وتجارة ببلد المؽرب

وهكذا ُمهدت األمور كلهاـ بإذن هللا تعالى ـ لتصبح جدة إحدى أهم محطات 

أي أن جدة ؼدت .()المراكب التً تنقل السلع الشرقٌة إلى آسٌا وأوربا وأفرٌقٌا

مركزاً للبضابع الشرقٌة والؽربٌة حتى أصبح ٌؤتٌها أكثر من ألؾ قطعة من سفن 

( Karka)والقارقة  (Polta) والبولطة ()(Gelebe)الجلبة 

                                                 
. 78ٔص ،مكة :الزٌلعً ()

 8ٓص ،الحج خدمات : شاهٌنعزة ()

 تستخدم ،مستطٌلة أو مربعة شبه ومإخرتها البٌص على قابمة زاوٌة مقدمتها ،الؽوص سفن من سفٌنه ()

 اإلمارات، دولة فً المستخدمة السفن من .والكوٌت البحرٌن فً النوع هذا وٌكثر ،للؽوص الخلٌج فً

 األسفار فً تستخدم كما ، اللإلإ عن والبحث الؽوص رحبلت فً تستعمل ما وكثٌراً  محلٌاً، تصنع

 ،  ذراعاً ٓٗالى٘ٔما بٌن  (الجالبوت)ٌتراوح طول .ونقل البضابع وصٌد السمك فً األعماق البعٌدة 

 .النزهة قارب تعنً إنجلٌزٌة كلمة (جالبوت) تسمٌة أصل نإ وٌقال ، طناً  ٓٙ-٘ٔ من حمولته تبلػ كما

 الكوٌتٌة، والدراسات مركزالبحوث الكوٌت، فً الشراعٌة السفن صناعة :الحجً ٌوسؾ ٌعقوب

 عام رحبلته إحدى فً سافر أنه ( جبٌر ابن) الرحالة ذكر وقد .ٖٖ ،ٕٖص م،998ٔ ،ٕط الكوٌت،

 والٌمن، الهند من مجلوبة وهً جدة، إلى للعبور الجلبة ركبنا :قاببلً  السفٌنة هذه ظهر على م8ٖٔٔ

  .ٔٗص ، ابن جبٌررحلة :جبٌر ابن .(الدوم) المقل شجر خوص من منسوجة وشرعها



 

 

( 93) 
 

حٌث ٌتم تحصٌل الرسوم ، ؛ لتفرٌػ حمبلتها فً مٌنابها()(Galyon)والؽلٌون

 .()الجمركٌة علٌها

كما ارتبطت جدة بعدد كبٌر من الطرق البرٌة التً تصلها بداخل شبه 

ٌُعد الطرٌق البري . طرق مكة المكرمة والمدٌنة المنورة: الجزٌرة العربٌة مثل و

حٌث تتجه القوافل إلى مكة كل ، إلى مكة المكرمة من أهم الطرق وأكثرها حٌوٌة

، على األقل مرتٌن فً األسبوع فً األٌام العادٌة، لٌلة تقرٌبا فً مواسم الحج

نجد أن كل سفٌنة تصل إلى جدة تجلب معها ، وخبلل األربعة األشهر السابقة للحج

وسرعان ما ٌزداد عدد السفن، وعدد الحجٌج القادمٌن إلٌها حتى أن ، حجاجاً 

أما . ()القوافل تنطلق بعد الؽروب من كل مساء بشكل منتظم خارجة من باب مكة

طرٌق المدٌنة فإن القوافل تؽادر إلٌها كل أربعٌن أو خمسٌن ٌوماً محملة بالبضابع 

وٌرافقهم جمع كبٌر من الحجاج الراؼبٌن فً زٌارة مسجد ، الهندٌة والعقاقٌر

. ()وتتكون القوافل من ستٌن إلى مبة جمل، الرسول صلى هللا علٌه وسلم

من أشهرها الطرٌق الذي ، وارتبطت جدة بطرق برٌة بالعراق عن طرٌق مكة

وطرٌق آخر ٌتجه من مكة إلى ، ثم منها إلى بؽداد، ٌبدأ من مكة إلى الكوفة

المدٌنة ثم إلى البصرة، وٌلتقً بطرٌق الكوفة، وتشٌر بعض المصادر إلى وجود 

طرٌق بري آخر ٌربط بٌن جدة وصعدة فً الٌمن، ٌبلؽه السابر من جدة جنوباً 

                                                 
 سمً ،الشراعٌة على البحار نوع ٌمن السفن ظهر المٌبلدي، عشر السادس القرن منتصؾ حوالً فً ()

  وقلعة،والجلٌونات سفن شراعٌة ضخمة لها قبلع أمامٌة أقل ارتفاًعا من السفن األخرى. الجلٌون

  واألمامً ٌحمل،(فً الوسط)كل واحد من الصارٌٌن؛ الربٌس . خلفٌة مرتفعة تضم حجرات أوسع

 .شراعٌن أو واحًدا شراًعا ٌحمل (الخلفً) المزٌنً الصاري أن حٌن فً ،أشرعة ثبلثة أو شراعٌن

 الجلٌون سفن استخدمت.المإخرة من بالقرب ثان مزٌنً صار ٌوجد الجلٌون سفن أضخم وفً

 منتصؾ منذ السفن ظهر على المحمولة المدافع واسُتخدمت واحد، آن فً وحربٌة تجارٌة ألؼراض

 والتوزٌع، للنشر الموسوعة أعمال مإسسة العالمٌة، العربٌة الموسوعة .المٌبلدي عشر الرابع القرن

. ٖ٘ٓص ،ٕٔمج م،99ٙٔ/هـٙٔٗٔ ،ٔط الرٌاض، السعودٌة، العربٌة المملكة

. ٕٖص العثمانٌة، الدولة :رضوان ()

 نيالؽربً الرحالة الحبر قافلة :هللا عطا سمٌر ،ٖٖص ،العرب جزٌرة شبه فً رحبلت :بوركهارت ()

  .ٖٖٔص ،م998ٔ ،ٕط الساقً، دار م،9٘ٓٔ-7ٕٙٔ والخلٌج الجزٌرة إلى

. ٖٖص ،العرب جزٌرة شبه فً رحبلت :بوركهارت ()
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 .() ً على شاطا البحر األحمر إلى الٌمن فً مسافة تزٌد عن خمسٌن فرسخا

 ومن الطرق البرٌة المهمة التً كانت تربط جدة بخارج شبه الجزٌرة 

وعملت هذه الطرق . ()و طرٌق الحاج الشامً، العربٌة طرٌق الحاج المصري

ونقل الخبرات بٌن ، البرٌة والبحرٌة على رفع مستوى التبادل التجاري والثقافً

 .    أهالً الحجاز بصفة عامة، وجدة بصفة خاصة

ؼٌر أن الحركة التجارٌة والتطورالعمرانً الذي طرأ على مدٌنة جدة بدأ 

النصؾ الثانً السادس /ٌقل كثٌرا فً النصؾ الثانً من القرن العاشر الهجري

سٌطرة البرتؽالٌٌن : أولها: وٌعود ذلك إلى ثبلثة أسباب أساسٌة، عشر المٌبلدي

على الحركة التجارٌة فً الهند وجنوب شرق آسٌا بعد اكتشاؾ طرٌق رأس 

ولم ٌعد ٌؤتً من السفن التجارٌة إلى جدة إال القلٌل، وثانٌهما ، الرجاء الصالح

عودة االضطرابات السٌاسٌة إلى إمارة : تحول تجارة الهند إلى عدن، وثالثهما

 .()مكة

وبدأت الحركة التجارٌة بمدٌنة جدة تعود، و تزدهر مرة أخرى بعد انتهاء 

وخاصة ألهمٌة ، الخطر البرتؽالً؛ نتٌجة الهتمام األوربٌٌن بتجارة البحر األحمر

كما برزت ، إذ أصبح سلعة تجارٌة دولٌة ممٌزة زاد الطلب علٌها، البن الٌمانً

األهمٌة المتزاٌدة للبحر األحمر للدول االستعمارٌة وخاصة إنجلترا؛ لكون البحر 

  ()األحمر أفضل الطرق المإدٌة إلى الهند والسٌما بعد افتتاح قناة السوٌس

 .وظهور السفن البخارٌة السرٌعة (م8ٙ9ٔ/هـ8ٕٙٔ)سـنة

تجارة البن الٌمنً والتً : وٌمكن تقسٌم تجارة جدة إلى فرعٌن أساسٌٌن

تصل على مدار السنة ؼٌر مقصورة على فصل معٌن، والتجارة الهندٌة، والتً 

وتصل األساطٌل بصفة ربٌسة من كلكتا وسرات وبومباي ، تعد أكثر أماناً وربحاً 

فٌكون التجار قد استعدوا لذلك . ()إلى جدة، وقد تستؽرق الرحلة مدة عام كامل

                                                 
. 7ٓص ،جدة :السٌد ()

. 7ٓص ،جدة :السٌد ()

. 8ٙص ،الحج خدمات : شاهٌنعزة ،ٕٗص ،مكة تارٌخ :ؼباشً وعادل الزهرانً هللا ضٌؾ ()

. ٖٕٕص ،التارٌخٌة األهمٌة :مإمنة ()

  .٘٘ٔ ص ، المعدة الفوابد :المإلؾ مجهول ()



 

 

( 95) 
 

ولهم عبلقة بالتجارة المصرٌة حٌث ، بما جمعوه من مبالػ كل حسب قدراته

 .ٌرسل تجار القاهرة مبالػ كبٌرة لٌشتروا بها بضابع لحسابهم

ولعل اعتماد جدة على التجارة مع الهند هو الذي حدا بالتجار المحلٌٌن إلى 

فتح فروع لهم فً الهند لبلستٌراد، وقد بلػ عدد التجار الهنود الذٌن جعلوا من 

 .()تاجراً  (ٕٓ٘)جدة مركزاً لتجارتهم، وانتقلوا بذلك للعٌش فٌها، وكانواحوالً 

وكان إلى جانب التجارة مع الهند تجارة أخرى مع موانا الخلٌج العربً 

والعاج ، فٌتم استٌراد الشعٌر والتمر والصوؾ من البصرة، ومصر وببلد الشام

والفواكه والبصل والفول والصابون والحرٌر ، والبن من الٌمن، من الحبشة

واألصواؾ من البصرة، والقمح والشعٌر و واألرز ،والدخان من مٌناء السوٌس

 .()والسكر من مصر، والسجاد من إٌران، والعاج من الحبشة

وبالرؼم من عابدات الحج والتجارة والضرابب فلم ٌكن الحجاز من الناحٌة 

فقد قامت الحكومة ، ()االقتصادٌة بمقدوره أن ٌستؽنً عن المساعدات الخارجٌة

العثمانٌة بدعمه من قبل خزٌنة الدولة المركزٌة، فشكلت المساعدات المالٌة 

والعٌنٌة من الحكومة العثمانٌة، ومن البلدان العربٌة التً كانت تصرؾ فً 

معظمها لتوفٌر رواتب ومإن أفراد الجٌش، وموظفً الدولة مورداً مهماً من 

 .()موارد الدخل فً الحجاز

ولم تكن الحركة التجارٌة تسٌر على نمط واحد طوال العام،  فبدراسة 

، نلحظ ارتفاعاً ()(م799ٔ-797ٔ/ هـ ٖٕٔٔ-ٕٕٔٔ )جدول الواردات لعامً

ملموساً للواردات فً أشهر الحج بما ٌقارب الستة إلى السبعة أضعاؾ، وذلك 

                                                 
( )Oshsenwald: The Hijaz Under the Ottoman Control, P99.   

. ٗ٘ٔص ،المعدة الفوابد :المإلؾ مجهول ()

    :رقم وثٌقة التركٌة، الوثابق مجموعة العزٌز، عبد الملك بدارة محفوظة ،ٕٕ-7/ٔ :رقم وثٌقة ()

 محفوظة ٕ-مٕ/ٕ:رقم وثٌقة التركٌة، الوثابق مجموعة العزٌز، عبد الملك بدارة محفوظة ٙٙ-ٔ/ٕ

 . التركٌة الوثابق مجموعة العزٌز، عبد الملك بدارة

 وثٌقة بإستانبول، العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة I. MVL 162/ 4744 :رقم وثٌقة ()

 :رقم وثٌقة بإستانبول، العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة ،I DH 284/17876 :رقــــم

. 89 ،88ص ، الكٌانٌةالنزعات :سنو الوثابق، قسم الوطنٌة، فهد الملك بمكتبة محفوظة ٗ/أ/ٔ

. جدة موسوعة بمركز محفوظة hh 06544-a :رقم وثٌقة ()
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 .للوفاء بمتطلبات الحجاج من مؤكل ومشرب ووسابل نقل وإعاشة

 م799ٔ-797ٔ/ هـ ٖٕٔٔ-ٕٕٔٔ لعامً الوارداتبقٌمة بقابمة 

 م798ٔ/هـٖٕٔٔعام  م797ٔ/هـٕٕٔٔعام  الشهر

 قروش (هللة  )بارة  قروش (هللة  )بارة 

 7ٙ9ٖٔ 8ٔ 887ٙ ٘ٓ محرم

 7ٖٕٗٔ ٗٓ ٕٔٗٗ ٓٔ صفر

 8ٕٙٙ ٕٗ 9٘9٘ 9ٕ ربٌع أول

 79ٖٗ ٓٓ 78ٖٙ ٗٔ ربٌع ثانً

 798ٔ ٖ٘ 8ٕٙ٘ ٖٕ جماد أول

 8ٖ٘ٗ ٓٓ 9ٔٙٙٔ ٖٙ جماد اآلخرة

 8ٖٗٔٔ ٖٕ 8ٖٕ٘ٔ 8ٔ رجب

 8ٕٙ٘ ٖٔ 9ٕٗٔٗ ٖٖ شعبان

 889ٖ ٘ٓ ٔٗٗ٘ٔ ٖٕ رمضان

 7٘ٗٙ ٖٖ 99ٕٖٗ 9ٔ شوال

 ٓٓٓٓ ٓٓ ٕ٘ٙ٘ٙ ٖٖ ذو القعدة

 ٓٓٓٓ ٓٓ ٙٔٓٓٗ ٘ٓ ذو الحجة

 8ٗٗ,7ٖ ٕٓ 9.9ٖٕٙٗ 7ٓ المجموع

 

كما أن الحركة التجارٌة تراوحت باالرتفاع واالنخفاض من فترة إلى 

أخرى، فالجدول التالً ٌوضح قٌمة الصادرات والواردات بالجنٌه العثمانً خبلل 
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 :()ما ٌزٌد عن النصؾ قرن

 المجموع الصادرات الواردات السنة

 ٗٗٔٔ ٕٗٗ 7ٕٓ م8٘٘ٔ/هـ7ٕٕٔ

 ٕٕٔٔ ٖٔٗ 78ٔ م8٘ٙٔ/هـ7ٖٕٔ

 7ٖ٘ٔ 9ٙٗ 9ٓٙ م8٘7ٔ/هـ7ٕٗٔ

 7ٓ9ٔ 8ٔٙ 9ٔٓٔ م8٘8ٔ/هـ7ٕ٘ٔ

 89ٙٔ ٓٔٙ 79ٓٔ مٓٙ—8٘9ٔ/هـ7ٕٙٔ

 9ٕٔٗ 99ٔ ٕٕٕٓ م8ٙٔٔ/هـ77ٕٔ

 7ٓ8ٕ 9ٔٓ 798ٔ مٗٙ-م8ٖٙٔ/هـ79ٕٔ

 7ٕٓٓ ٓٓٓٔ 7ٓٓٔ م8ٙ8ٔ/هـ8ٕٗٔ

 8ٖٕٙ 8ٔٙ ٕٕٓٓ م87ٙٔ/هـ9ٖٕٔ

 7ٖٖٓ ٖٗٓٔ ٖٕٓٓ م878ٔ/هـ9ٕ٘ٔ

 ٖٕٗٔ 9ٙٗ 8ٗ٘ٔ م879ٔ/هـ9ٕٙٔ

 9ٕٕٔ ٕٖٗ 8ٙ7ٔ م8ٓ-879ٔ/هـ97ٕٔ

 98٘ 7ٖ 9ٕٔ م88ٖٔ/هـٖٓٓٔ

 8ٙ9 ٖٓٔ 7ٖ9 م88٘ٔ/هـٕٖٓٔ

 ====== ٕٖٔ ====== م88ٙٔ/هـٖٖٓٔ

 ====== 8ٓ ====== م887ٔ/هـٖٗٓٔ

 ٗٗ٘ ٖٙ 8ٓ٘ م89ٓٔ/هـ7ٖٓٔ

                                                 
( )Oshsenwald: The Hijaz Under the Ottoman Control, P94.   
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 المجموع الصادرات الواردات السنة

 ٗٓ٘ ٖٔ 7ٖٗ م89ٔٔ/هـ8ٖٓٔ

 7٘ٙ ٖٗ ٖٕٙ م89ٕٔ/هـ9ٖٓٔ

 ٗ٘ٙ ٕٗ ٖٓٙ م89ٖٔ/هـٖٓٔٔ

 79ٗ ٖٕ 77ٔ م89ٗٔ/هـٖٔٔٔ

 7ٖ٘ ٖٔ 7ٕٕ م89٘ٔ/هـٕٖٔٔ

 787 ٕ٘ 7ٕٙ م89ٙٔ/هـٖٖٔٔ

 7ٖٓ ٕٔ 7ٓ9 م897ٔ/هـٖٗٔٔ

 8ٖٗ 8ٕ 8ٓٙ م899ٔ/هـٖٙٔٔ

 8ٖٙ ٖ٘ 8ٕ8 م9ٓٓٔ/هـ7ٖٔٔ

 9ٔٗ ٕٗ 87ٕ م9ٓٔٔ/هـ8ٖٔٔ

 989 ٙٗ 9ٖٗ م9ٕٓٔ/هـ9ٖٔٔ

 ٙٓٔٔ ٕ٘ 8ٔٓٔ م9ٖٓٔ/هـٕٖٓٔ

 7ٗ٘ٔ 8ٕ ٙٗ٘ٔ م9ٓٗٔ/هـٕٖٔٔ

 7ٖٕ٘ ٖٗ 9ٕٗٗ م9ٓ٘ٔ/هـٕٕٖٔ

 9ٙ٘ٔ 79 88ٙٔ م9ٓٙٔ/هـٖٕٖٔ

 7ٕٕٓ ٔٗ ٕٙٙٔ م9ٓ7ٔ/هـٕٖٗٔ

 ٖٕٗ٘ 7٘ 97ٕٕ م9ٓ8ٔ/هـٕٖ٘ٔ

والحذر الذي ٌجب أن نتعامل به مع أي أرقام قادمة من تلك الفترة الزمنٌة 

نظراً النتشار الرشوة بٌن موظفً الدولة، وألن األرقام السابقة ال تمثل سوى 

التجارة القادمة من مٌناء جدة، الٌقلل من أهمٌتها للمساعدة فً رسم صورة 
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 .تقدٌرٌة عن الحركة التجارٌة فً تلك المرحلة الحاسمة من تارٌخ المنطقة

فمن خبلل دراسة النشاط التجاري لصادرات وواردات مٌناء جدة لفترة  

حملت الكثٌر من التؽٌرات والتطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة، نلحظ أن عجلة 

إلى عام  (م8٘٘ٔ/هـ7ٕٕٔ) كانت تسٌر بشكل تصاعدي من عام والنم

، ثم ٌنحدر إلى النصؾ تقرٌبا ًفً األعوام الخمسة عشر (م88ٓٔ/هـ97ٕٔ)

التالٌة لذلك التارٌخ، وتعود الحركة التجارٌة لبلنتعاش مع عودة عملٌة االستٌراد 

 .  إلى أرقامها السابقة، إال أننا نلحظ أن الصادرات لم تتعاؾ من الركود االقتصادي

وإذا ما حاولنا فهم أسباب هذا التذبذب الكبٌر فً الحركة التجارٌة لوجدنا 

إلى أنه ٌعود إلى عدد من العوامل السٌاسٌة واالقتصادٌة والصحٌة؛ فالحرب 

العثمانٌة الروسٌة أثرت بشكل كبٌر على الحالة االقتصادٌة للدولة، وسببت عجز 

كبٌر فً موازنتها، حتى أنها حاولت اتخاذ عدد من الحلول لكنها لم تستطع انتزاع 

اقتطاع سدس رواتب : الببلد من تلك الحالة السٌبة لبلقتصاد، ومن تلك الحلول

الموظفٌن الذٌن تبلػ مرتباتهم دون العشرة آالؾ، عدا العاملٌن فً األوقاؾ 

 إلى عشرٌن ألفا فٌقتطع الُخمس ؾوالمرتزقة، أما من زاد راتبه عن عشرة آأل

 .()منه، ومن زاد عن عشرٌن ألفا فٌإخذ الربع من راتبه لسد عجز الموازنة

وأدى ظهور األوببة بالحجاز، مثل وباء الكولٌرا والطاعون، وقٌام المحاجر 

الصحٌة فً أماكن بعٌدة عن جدة إلى ضعؾ الحركة التجارٌة، وامتناع عدد كبٌر 

 .()من الحجاج عن القدوم خوفاً من األمراض

، وظهور السفن (م8ٙ9ٔ/هـ8ٕٙٔ)وكان الفتتاح قناة السوٌس فً عام 

البخارٌة أن قلل بشكل كبٌر من الدور التجاري التارٌخً الذي كانت تلعبه جدة 

كوسٌط لتجارة الهند والٌمن مع بلدان شمال أفرٌقٌا وأوروبا، فنلحظ انخفاض 

ال تمثل سوى  (م9ٔٓٔ-م899ٔ)الصادرات بشكل هابل، فؤصبحت بٌن عامً 

واقتصرت . ثبلثة فً المبة فقط من مجمل تجارة الصادرات والواردات

الصادرات على الحناء واللبان واألصداؾ واللإلإ، الذي انهارت تجارته فً عام 

                                                 
 .9٘، 8٘مراسبلت،ص : صابان ()

. من البحث(ٗ٘، ٖ٘)انظر ص ()
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 .()، بسبب تدخبلت الحكومة المستمرة بزٌادة الضرابب علٌه(م9ٓ8ٔ/هـ9ٖٔٔ)

كما أدى انخفاض المحصول الزراعً للبن الٌمنً، والمشاكل السٌاسٌة التً 

كانت تعصؾ بالٌمن فً تلك الفترة من الزمن، وقٌامها ببٌع محصولها بشكل 

مباشر إلى تجار الدول المستوردة، ونجاح عدد من الدول فً زراعة البن، كل 

ذلك أدى إلى انهٌار تجارة البن الٌمنً التً كانت رافداً أساسٌاً من روافد التجارة 

 .  ()بمدٌنة جدة

إلى  (م9ٖٓٔ/هـ9ٖٔٔ)وعلى كل حال فإن الوضع عاد للتحسن منذ عام 

حٌث منعت  (م9ٔ8ٔ-9ٔٗٔ/ هـ ٖٖٙٔ-ٕٖٖٔ)فترة قٌام الحرب العالمٌة األولى

برٌطانٌا تصدٌر المواد الؽذابٌة إلى الحجاز من مستعمراتها، وخاصة من الهند 

، فما كان من الحكومة العثمانٌة ()التً كانت تجارة جدة مرتبطة بها بشكل كبٌر

إال إن أصدرت قراراً استثنابٌاً بإخراج النقود والذهب من البلد مقابل شراء المواد 

 . ()الؽذابٌة من الخارج على أن ٌستمر هذا القرار طٌلة زمن الحرب

ومن الخطؤ أن نعتبر أن العجز فً الموازنة التجارٌة لخزانة جدة ٌعنً أن 

المدٌنة وأهلها كانوا ٌعانون من الفقر والحاجة، بل أن  أٌوب صبري وصؾ 

"وقد اعتادوا على كل أنواع التجارة، بؤن أؼلبهم أثرٌاء"أهلها 
، فباإلضافة ()

للعناٌة الخاصة التً بذلوها فً بناء منازلهم الخاصة، بحٌث أصبحت تحفاً 

معمارٌة تضٌؾ للبلدة رونقاً وجماالً، كان للعدٌد منهم مساهمات جلٌة ومشرفة 

ومن أشهر التجار الذٌن ساهموا فً إعمار جدة . فً عمارة البلدة والنهوض بها

فً العصر العثمانً السٌد فرج ٌسر الذي قام بالتبرع بإٌصال العٌن التً عرفت 

)باسمه إلى مدٌنة جدة ، والحاج علً زٌنل الذي تخصصت عابلته فً تجارة (

بفتح مدارس الفبلح ، و ساعده تطور تجارته إلى االهتمام بالحركة العلمٌة، اللإلإ

 والسٌد عمر نصٌؾ الذي ،كؤفضل المدارس األهلٌة فً العصر العثمانً فً جدة

                                                 
( )Oshsenwald: The Hijaz Under the Ottoman Control, P98.  

( )Oshsenwald: The Hijaz Under the Ottoman Control, P96. 

. ، محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة، قسم الوثابقٖ٘/ ٘: وثٌقة رقم ()

    .الوثابق قسم الوطنٌة، فهد الملك بمكتبة محفوظة ،8/٘ :رقم وثٌقة ()

  .ٖ٘ٔص ،العرب جزٌرة مرآة :صبري ()

. البحث من (8ٕٕ، 7ٕٕ)ص انظر ()
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كرمه السلطان العثمانً؛ لمشاركته الفعالة فً مجلس جدة؛ ولتبرعه السخً فً 

إعمار المدرسة الرشدٌة، بل إن منهم من كان ٌقرض الدولة أمواالً فً حال 

 .()، والسٌد محمد الطوٌل أؼا()حاجتها لذلك، كما فعل السٌد ٌوسؾ باناجه

والمتتبع لمجتمع جدة عبر التارٌخ ٌجده مجتمعاً تؽلب علٌه المٌول 

، حتى أنه لٌطلق على مجتمعه مجتمع التجار؛ الشتؽال أهله بالتجارة، التجارٌة

فقد استفاد السكان من ظروؾ المدٌنة التً احتضنت المٌناء األهم فً البحر 

وتمثل التجارة النشاط الربٌس إن لم ٌكن الوحٌد لسكان جدة، فقد . ()األحمر

استفاد أهلها من نشاط تجاري مختلط ٌختلؾ كثٌرا عن بقٌة مدن العالم، متؤثراً 

 .بقدوم الحجاج والمعتمرٌن على مدار العام

وأصبح من الطبٌعً أن تشاهد التجار والعمبلء األوروبٌٌن ٌسكنون فً 

إال ، ()مدٌنة جدة، وٌمكن أن تشاهد فً أسواقها المكتظة مواطنٌن من كل الببلد

 .()أن القوة التجارٌة كانت فً أٌدي المسلمٌن

ففً العقدٌن األخٌرٌن من القرن التاسع عشر الهجري امتلك تجار جدة 

طن، والتً كان ٓٓٓٔ إلى ٓٓٙعشرات من السفن التً ٌصل حجمها من 

بإمكانها الوصول إلى زنجبار والهند وسنؽافورة، وعدد من السفن التً تزن من 

 طن، وكانت تقوم برحبلتها إلى موانا البحر األحمر والخلٌج ٓٓٔ إلى ٘ٔ

العربً، ومبتٌن وست وتسعٌن من السفن األخؾ وزناً التً تستخدم فً الرحبلت 

 . ()للموانا القرٌبة وفً رحلة صٌد السمك

،ففً ()وقد قامت عدة مصانع  لصناعة السفن فً جدة ألؼراض التجارة

منتصؾ القرن التاسع عشر المٌبلدي كانت السفن تصنع بجدة بمعدل ست فً 

العام الواحد، وكانت الحاجة تستدعً القٌام بإحبلل سفن جدٌدة بدالً من التالفة أو 

                                                 
( )Oshsenwald: The Hijaz Under the Ottoman Control, P109.   

. 9ٗٔ ص التجاري، النشاط :المعبدي ()

. 8ٗص ،التارٌخ جدة :دٌاب ()

( )Al Amr: The Hijaz,P.27 

. 9ٙص ،التجاري النشاط :المعبدي ()

  .77ٕ ص ،(هـٖٔٓٔ) الحجاز والٌة سالنامة ()

التركٌة  الوثابق مجموعة ، العزٌز عبد الملك بدارة محفوظة ،9٘9٘ٔ :رقم وثٌقة ()
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القدٌمة، إال أنه وبسبب دخول السفن البخارٌة فً الخدمة، وانتشار استخدامها من 

قبل الشركات قل عدد السفن المصنعة إلى اثنتٌن أوثبلث فقط فً العام الواحد، مع 

الوقت انحصرت الصناعة فً بناء السنابك التً كانت تستخدم لنقل الحجاج 

وتحدد إحدى الوثابق سعر تكلفة بناء الواحد منها ما . ()والبضابع من وإلى المٌناء

 ألؾ قرش للسفٌنة الواحدة، وذلك فً حال توفر األخشاب البلزمة ٖٓ إلى ٕ٘بٌن 

 . ()لعملٌة البناء من مخازن جدة

وال ٌمكن أن نهمل دور البدو فً تنشٌط الحركة التجارة الداخلٌة، وخاصة 

تجارة التمور، والسمن، واألجبان، واألقمشة، والمصنوعات الجلدٌة، واألخشاب، 

فقد كانت واردات األودٌة المحٌطة بجدة، مثل حوض وادي ، ()والنحاس، وؼٌرها

وؼٌرها من األودٌة القرٌبة من جدة ، وحوض وادي خلٌص، وادي مر الظهران

والبطٌخ والفواكه مثل ، ومن المنتجات الزراعٌة التمور، تصلها عن طرٌقهم

والخضروات مثل الخٌار والقثاء والباذنجان ، العنب والتٌن والخوخ واللٌمون

ومن الحبوب القمح والحنطة والشعٌر ، والكراث والكزبرة والملوخٌة والثوم

ولم ٌكن تجار جدة ٌستوردون ما ٌكفً الحجاز من . ()والذرة والذرة البٌضاء

، وأنحاء ()وإنما كانوا ٌستوردون الكمٌات التً تصدر إلى مصر، البضابع فحسب

 .     ()وأنحاء الجزٌرة العربٌة وسواحل أفرٌقٌا المقابلة لها

ولتوفٌر مصدر آخر للدخل، وألول مرة فً تارٌخ الحجاز، قام الشرٌؾ 

بفرض الضرابب على السكان  (م8ٖٕٔ/ هـ8ٕٗٔ )محمد بن عون، فً عام 

وكان النظام ٌفرض . المحلٌٌن فً جدة، وبقٌة مدن الحجاز عدا المدٌنة المنورة

                                                 
( )Oshsenwald: The Hijaz Under the Ottoman Control, P99. 

.  بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظةIwr/04/2285 :رقم وثٌقة ()

. 7ٕٔص ،الحضارٌة الصبلت :الحامد ()

 ،الوسٌطة اإلسبلمٌة العصور فً الجؽرافً وظهٌرها جدة أحواز فً الزراعة :أمٌن عبدالؽفور هدى ()

-ٙٔ ) السعودٌة العربٌة المملكة، جدة،واآلثار التارٌخ لجمعٌة التاسع السنوي العلمً اللقاء مداوالت

   .7ٖٙ ،ٖٙٙ ،ٖ٘ٙص (م8ٕٓٓ ابرٌل ٕ٘-ٕٕ/ هـ9ٕٗٔاآلخر ربٌع 9ٔ

. 7ٔٔص ،مبلمح :مؽربً ()

( )Saleh Muhammed AL-Amr: The Hijaz Under the Ottoman Rule 1869-

1914:Ottman Vali, the Sharif of Mecca, And the Growth of British Influence, 

Riyad University Publication,1974.P.26&27. 
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% 8و، على األراضً المزروعة بدون سقٌا% ٓٔعلى الجمال والماشٌة، و% 7

للسلطات %ٖٖو% ٖ٘على األراضً المزروعة المسقٌة، نصٌب الشرٌؾ منها 

العثمانٌة، والباقً ٌترك ألمراء المناطق، ولجامعً الضرابب والموظفٌن، إال أن 

فلم ٌتجاوز فً أحسن األعوام ، مجموع الدخل من هذه الضرابب كان قلٌبلً جدا

 .()األلؾ جنٌه من جمٌع مناطق الحجاز، عدا المدٌنة المنورة

ومن الضرابب التً أضٌفت الحقا ما كان دابماً، كالضرابب التً تإخذ من 

الصٌادٌن، وتجار اللإلإ، وتجار الملح، والمسلخ، وحموالت الجمال المسافرة 

على طرق جدة ـ مكة ـ الطابؾ، وما كان مإقتا كتلك التً فرضت على جمٌع 

البضابع القادمة أو المصدرة من جدة؛ وذلك لجمع المال البلزم لتحسٌن المٌناء، 

 .   ()أو تلك التً فرضت لبناء سكة الحدٌد

ونتٌجة لكثرة المضاربات على العمبلت كانت العملة بالحجاز تتداول بؤكثر 

، لذا عدت من التجارات األكثر ربحاً عن ؼٌرها فً جدة ()من قٌمتها الحقٌقٌة

وتعرؾ بالصٌرفة التً جعلت تبادل العمبلت تجارة مؽرٌة بشكل ؼٌر اعتٌادي 

 (م8ٕٙٔ/هـ78ٕٔ)، فقد أفادت وثٌقة عثمانٌة أن سعر اللاير عام ().وجذابة جداً 

 ٕٔأصبح قٌمته  (م89٘ٔ/هـٖٖٔٔ)، وفً عام ()كان ٌعادل تسعة قروش

 .()قرشاً 

سعت الدولة العثمانٌة إلى استقرار سعر  (م8ٔٗٔ/هـ9ٕٕٔ)ومنذ عام 

وكانت العملة العثمانٌة المضروبة فً إستانبول باسم . ()تداول العمبلت النقدٌة

وهً الجنٌه ، السلطان العثمانً هً المتداولة فً الوالٌات العربٌة، ومنها الحجاز

العثمانً، وهً عبارة عن قطعة من الذهب  تساوى خمسة مجٌدٌات أو مبة 

وٌنقسم ، قرش، والمجٌدي وهو عملة فضٌة تساوي الواحدة منه عشرٌن قرشا

                                                 
( )Al Amr: The Hijaz, P78. 

( )Al Amr : The Hijaz, P79.  

 .التركٌة الوثابق مجموعة ، عبدالعزٌز الملك بدارة محفوظة – 8ٕ-ٔ/٘ :رقم وثٌقة ()

. ٗ٘ٙص ،ٖمج، العربٌة الجزٌرة :صفوة ()

   . بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة  A.MKT.UM 522/36:رقم وثٌقة ()

. 79ٔص التجاري، النشاط :المعبدي ()

. التركٌة الوثابق مجموعة ،عبدالعزٌز الملك بدارة محفوظة – 8ٕ-ٔ/٘ :رقم وثٌقة ()
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أما القرش فهو قطعة معدنٌة من النٌكل تنقسم إلى ، المجٌدي إلى أنصاؾ وأرباع

والبارة بدورها ، أو إلى أربع قطع كل قطعة تعادل عشر بارات، أربعٌن بارة

تنقسم إلى قطع نحاسٌة من فبة خمس نحاسٌات، وقٌمتها تساوي واحداً من أربعٌن 

 .()وُعرفت الكٌسة وهً عبارة عن خمس مبة قرش عثمانً( )قرشاً 

ومن العمبلت التً استخدمت على نطاق واسع لٌس فً الحجاز فقط بل فً 

أوروبا وشرق آسٌا، وفً مناطق الخلٌج العربً والبحر األحمر لاير مارٌا 

تٌرٌزا، والذي اشتهر باللاير الفرانسة، وهو مسكوك من الفضة ٌساوي اثنً عشر 

 . ()قرشاً عثمانٌاً 

أن التعامل بالعمبلت فً  (م8ٔٗٔ/هـ9ٕٕٔ)وتذكر وثٌقة مإرخة فً

، إال أنه فً فترة الحقة ()الحجاز منحصر بالعمبلت العثمانٌة واللاير الفرانسة

سمح التعامل بكافة العمبلت التً ٌؤتً بها الحجاج، ومن أهمها الروبٌة الهندٌة 

وفباتها، والجنٌه اإلنجلٌزي، والجنٌه المصري، والفرنك الفرنسً، والقرش 

 . ()المصري

    وقد ساعد وجود البنك العثمانً فً جدة على توفٌر جمٌع األعمال 

ولم ، ، إال أنه كان من البنوك الصؽٌرة()المصرفٌة، والبنكٌة، للتجار والحجاج

، وقد رؼب الشرٌؾ حسٌن فً ()ٌوجد بالحجاز أي من البنوك الكبٌرة

 .()فً إؼبلقه واستبداله ببنك برٌطانً (م9ٔ7ٔ/ هـٖٖ٘ٔ)عام

  

                                                 
. 9ٔٔص ،الحضارٌة الصبلت :الحامد ()

 .7٘ٔ ص التجاري، النشاط :المعبدي ()

 .7ٙٔ ص التجاري، النشاط :المعبدي ()

  .التركٌة الوثابق مجموعة عبدالعزٌز، الملك بدارة محفوظة ، 8ٕ-ٔ/٘ :رقم وثٌقة ()

( )Oshsenwald: The Hijaz Under the Ottoman Control, P93. 

  .8ٗٔ ص ،ٖمج العربٌة، الجزٌرة :صفوة ()

( )Oshsenwald: The Hijaz Under the Ottoman Control, P93.  

  .8ٗٔ ص ،ٖمج العربٌة، الجزٌرة :صفوة ()
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 انفصم انثــــــبنً
 

 انعمـــــــــــــــــــبرة انذٌنٍت
 

 .ادلطــــــبخذ: ادلبحث األول 
 

 .ادلـــذارش: ادلبحث انثبنً 
 

 .األربطــــت: ادلبحث انثبنث 
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 المبحث األول

 المساجـــــــــــــــــــــد

تعرض عدد من الرحالة الذٌن زاروا مدٌنة جدة على فترات متفاوتة من 

فمنهم من ذكر عددها فقط من ؼٌر أن ٌذكر حتى ، تارٌخها لذكر مساجد المدٌنة

 .ومنهم من أورد وصفا بسٌطاً لها، أسماءها

وعلى الرؼم من أننا نجد البن جبٌر وصفاً لبعض مبانً المساجد التً 

فلم نجد له وصفاً لمساجد جدة ، ()أعجب بها كمسجد أحمد بن طولون فً القاهرة

وربما ٌعود ذلك إلى بساطة عمرانها، واكتفى ، (م8ٖٔٔ/ هـ79٘)فً رحلته 

ٌُنسب إلى عمر بن الخطاب ومسجد ، ﴾﴿بالقول بؤنه ٌوجد بجدة مسجد مبارك 

ٌُنسب أٌضاً إلٌه ، ومنهم من ٌنسبه إلى ﴾﴿آخر له سارٌتان من خشب األبنوس 

 . ()الخلٌفة العباسً هارون الرشٌد

أنه ٌوجد بجدة جامع ٌعرؾ بجامع  "(م 7ٕٖٔ/هـ 7ٕ7)وذكر ابن بطوطة

( )، وذكر ابن فرج()"األبنوس معروؾ بالبركة ٌستجاب فٌه الدعاء

، وفً عام ()أن بجدة ما ٌقارب المبة زاوٌة (مٕٓٙٔ/هـٓٔٓٔت)

ذكر أولٌا جلبً فً رحلته أن بجدة جامعٌن كبٌرٌن  (م7ٔٙٔ/هـ8ٕٓٔ)

أحدهما قرٌب من الجمارك على شاطا البحر، وهو جامع من ، جماعتهما ؼفٌرة

 .()ذومنارة واحدة، الطراز القدٌم

فقد ذكر أن بجدة عدداً  (م8ٔٗٔ/هـٖٕٓٔ( )Burkhardt)أما بوركهارت

أحدهما بناه الشرٌؾ ، ومسجدٌن كبٌرٌن جداً ، كبٌراً من المساجد الصؽٌرة

                                                 
  .ٖٕرحلة ابن جبٌر، ص : ابن جبٌر ()

.  ٔٗٔ،  ص ٕٔج ، شفاء الؽرام: تقً الدٌن الفاسً ، ٙٗص ، رحلة ابن جبٌر: ابن جبٌر ()

 .  ٖٕ٘ص ، رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  ()

(  .٘٘ص، السبلح والعدة: ابن فرج (

(  الزاوٌة نوع من األبنٌة الدٌنٌة، ال مبذنة لها وال منبر، تقام فٌها الصـلوات الخمس عدا صبلة الجمعة (

  اإلسبلمٌة،موسـوعة العمارة:  ؼالب عبد الرحٌموتضم ضرٌح مإسسها أو أحد الصالحٌن،، والعٌـدٌن

 . ٕٔٔصم، 988ٔ/هـ8ٓٗٔ، ٔبٌروت، جروس برس، ط

.  9ٕٔص، الرحلة الحجازٌة: جلبً ()



 

 

( 107) 
 

 . ()(م788ٔ/هـٖٕٓٔم ـ 77ٕٔ/هـ8ٙٔٔ )()سرور

، (م8ٖٗٔ/هـ9ٕٗٔ) عند زٌارته لجدة (Tamisier)وٌذكر الرحالة تامٌزٌٌه

، وذكر أٌوب صبري أن عدد الجوامع فً ()أن عدد الجوامع بمدٌنة جدة خمسة 

، وٌإكد ذلك إبراهٌم ()وعدد المساجد قد بلؽت ثبلثٌن مسجداً ، جدة خمسة جوامع

، وٌضٌؾ بؤن المساجد مفروشة بالحصر الناعمة (م9ٓٔٔ/ هـ8ٖٔٔ)رفعت باشا

وأن المساجد مرتفعة ، إال أنها تكون مبللة عند ارتفاع الرطوبة، الجمٌلة النظٌفة

، ()ٌصعد إلٌها بدرج منتظم من الحجر، عن مستوى الشارع بنحو ثبلثة أمتـار

 . ()ولٌس بها بٌوت خبلء، والمٌضات، كما فً مسجد الباشا، ومسجد المعمار

نجد أن عدد ، وبعد هذا االستعراض لما ذكره الرحالة فً زٌارتهم لجدة

الجوامع لم ٌزد عن جامعٌن ألكثر من ستة قرون، مع الزٌادة فً عدد المساجد 

القرن التاسع عشر /حتى النصؾ الثانً من القرن الثالث عشر الهجري، الصؽٌرة

وبلػ عدد المساجد ، حٌث زاد عدد الجوامع وأصبح خمسة جوامع، المٌبلدي

وٌرجع ذلك إلى زٌادة عدد السكان فً تلك الفترة ، الصؽٌرة أكثر من مبة مسجد

بسبب عوامل اقتصادٌة، ولزٌادة الراؼبٌن فً اإلقامة بجدة من الحجاج والتجار، 

 . لوجود فرص العمل

وبالقاء نظرة على المساجد الباقٌة بمدٌنة جدة من العمارة العثمانٌة، نجد أن 

، ورواق القبلة ()مساقطها األفقٌة تؤخذ شكبلً مستطٌبلً، ٌتكون من صحن مكشوؾ

                                                 
 .  ٕ٘ٔص ، قافلة الحبر: ، سمٌر عطا هللاٖٕرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

م، وهو فً الثامنة 77ٕٔ/ هـ8ٙٔٔهو الشرٌؾ سرور بن مساعد، انتخب إلمارة مكة سنة  ()

عشرة من عمره بدل عمه الشرٌؾ أحمد، وقد قبلت الحكومة العثمانٌة إمارته وصادقة على 

ذلك، وعلى الرؼم من كونه شاباً فإن إدارته كانت جٌدة، وفً عهده استتب األمن، توفً وهو فً 

،  المكرمةأشراؾ مكة: جارشلً.هـٖٕٓٔربٌع اآلخر ٕٔالخامسة والثبلثٌن من عمره فً 

.  9ٔٔ،9ٕٔص

  . 8ٖص ، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()

 . ٖٗٔص، مرآة جزٌرة العرب: صبري ()

. ٕٕ، صٔج،مرآة الحرمٌن: رفعت ()

 . ٕٕ، صٔج،مرآة الحرمٌن: رفعت ()

  . تم تسقٌؾ صحنً مسجد الحنفً والمعمار فً العصر السعودي الزاهر()
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القبلة الشرقً، ومجنبتٌن شمالٌة وجنوبٌة، ٌفتح بهما بابان ربٌسٌان ٌإدٌان الى 

 . صحن المسجد،ورواق المإخر بالجهة الؽربٌة من كل مسجد

وفً كل مسجد ٌوجد فً منتصؾ سقؾ رواق القبلة قبة خشبٌة واحدة، 

بسٌطة فً تصمٌمها ال تضاهً ماتمٌزت به قباب المساجد العثمانٌة من ناحٌة 

، وجامع الحنفً، (ٓ٘)الحجم وجمال زخرفتها، كما فً مسجد الشافعً، لوحة رقم

 (.   78)، وجامع المعمار، لوحة رقم(7ٓ)لوحة رقم

ونلحظ أن لكل مسجد مبذنة واحدة تكون فً أؼلب المساجد فً الركن 

، وجامع (ٗٗ)الجنوبً الؽربً لصحن المسجد كما فً جامع الشافعً، لوحة رقم

بحٌث تتٌح للرٌاح ، (7ٖ)، وجامع المعمار، لوحة رقم(ٕٙ)الحنفً، لوحة رقم

 .()الشمالٌة الؽربٌة أن تحمل صوت المإذن إلى أقصى مسافة ممكنة

 فٌقع بطبٌعة الحال فً وسط الضلع الشرقً للمسجد، وقد ب أما المحرا

اختص ببعض الزخارؾ الكتابٌة، واآلٌات القرآنٌة باإلضافة إلى القلٌل من 

الزخارؾ الهندسٌة، والنباتٌة البسٌطة، كما فً محراب مسجد الشافعً، لوحة 

 (.8ٗ)رقم

فهً خالٌة من المؽاالة واإلسراؾ فً ، وتمٌزت عمارتها ببساطة تصمٌمها

، المؽطى بمادة المصٌص الجٌري ()مبنٌة من الحجر الجٌري المنقبً، الزخرفة

، ؼلب على فتحات نوافذها صؽر حجمها ()لتظهر بشكل معماري صارم نسبٌاً 

 .   نسبٌاً 

ومن مظاهر االهتمام التً القتها المساجد فً فترات من تارٌخها، ما قامت 

، وذلك بحفر ()به الدولة العثمانٌة من التؤكٌد على ضرورة توفٌر المٌاه البلزمة

أو إنشاء الصهارٌج أسفل المساجد، كما فً مسجد ، اآلبار بالقرب من المساجد

كما قامت بترمٌم ، (ٕ٘ٗ)، ومسجد الخضر، لوحة رقم (ٙ٘)الشافعً لوحة رقم

                                                 
  .8ٙص ،  جدة التارٌخ:دٌاب ()

اعتمدت عمارة مبانً جدة بشكل كبٌر على الحجر الجٌري المنقبً المستخرج من أماكن  ()

.  ٗٙمبلمح، ص : مؽربً. مختلفة بالقرب من الساحل جهة الشمال والؽرب

 . ٖٗص، العمارة اإلسبلمٌة: فارسً ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ  الوزراء العثمانً بإستانبول. Y. PRK. UM. 5/ 105 :وثٌقة رقم ()
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وذلك حرصا على زٌادة اإلٌرادات التً ٌتم ، بعض األوقاؾ الخاصة بالمساجد

فعلى سبٌل المثال كان أحد ، تحصٌلها من األوقاؾ للصرؾ على المساجد

 قرش، وبعد إعماره وترمٌمه، أصبح إٌجاره ٕٓٓاألوقاؾ مإجًرا بمبلػ 

 .()قرشٓٓٓٔ

وفً الجانب اآلخر، فإن وثابق أخرى تطلعنا على مدى تردي حال بعض 

ومنها ما تقدم به  مبة وسبعة وثمانون فرداً من أهالً جدة فً عام ، المساجد

، "الصدر األعظم" من شكوى إلى ربٌس الوزراء العثمانً (م889ٔ/هـ7ٖٓٔ)

والى وزارة األوقاؾ العثمانٌة، عرضوا من خبللها أن إٌرادات المساجد ال تنفق 

حٌث ٌجمع مبلػ خمسٌن ألؾ قرش من أوقاؾ المساجد والجوامع ، كما ٌنبؽً

 ألؾ 7ٕبجدة تكون تحت تصرؾ مدٌر األوقاؾ فً كل عام؛ ٌصرؾ منها مبلػ 

أما الثبلثة ، ومدٌر األوقاؾ، والخدم، ٌتم توزٌعها على رواتب الكتبة، قرش

، والمإذنٌن، والخطباء، والعشرون ألؾ الباقٌة فإنه ٌتم إنفاقها على رواتب األبمة

، وعلى تكلفة وقود القنادٌل، والقابمٌن على شإون المساجد من كناسٌن وفراشٌن

، والنتٌجة أنه لم ٌتبق شًء إلصبلح العقارات الوقفٌة التً أصبح معظمها خرباً 

ومعظم ، حٌث إن أؼلبها بحاجة إلى الترمٌم، وتظل الجوامع بحال ٌرثى له

؛ ()وقد الحظوا أن هناك هدراً مالٌاً مخالفاً للشرٌعة اإلسبلمٌة، المساجد ببل فرش

 .()بسبب فساد المسإولٌن القابمٌن على إدارة األوقاؾ فً تلك الفترة

وجاء الرد على الشكوى السابقة من السلطة بإستانبول؛ ٌحذر من تهاون 

وصدر أمر من وزارة األوقاؾ ، مدٌري األوقاؾ فً األمانة الملقاة على عاتقهم

 .()وإعادته إلى إستانبول، الهماٌونٌة بتجرٌد مدٌر األوقاؾ من منصبه

وٌرجع تفاوت االهتمام بالحالة العامة للمساجد من فترة إلى أخرى إلى 

، شخصٌة الوالً أو قابم مقامه ، ومدى حرصهم على عمارة المساجد ونظافتها

                                                 
 محفوظة بؤرشٌؾ  الوزراء العثمانً بإستانبول، ،IRADE EVKAF BZZ MZ: وثٌقة رقم ()

محفوظة بؤرشٌؾ  الوزراء العثمانً بإستانبول  ، I SO 64/3740:وثٌقة رقم

.  ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول HR . To 393 / 42:وثٌقة رقم ()

.  ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI.SD 64/3740:وثٌقة رقم ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ  الوزراء العثمانً بإستانبول. I.SD 64/3740:وثٌقة رقم ()
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-8ٖ٘ٔ/هـ9٘ٔ-9ٗ٘)فمن الوالة من اهتم بها كما فعل نابب مكة األمٌر إسكندر

، من إصدار أوامره بإزالة القاذورات، والمخلفات من المساجد، (مٗٗ٘ٔ

 (م7ٕٗٔ/هـ7ٖٔٔ)سنة( )، وما قام به  بكر باشا()واالهتمام بنظافتها، وتعمٌرها

-8ٙ7ٔ/ هـ 87ٕٔ-8ٕٗٔ)من بناء مسجد الباشا، وما قام به الوالً معمر باشا

 :وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً ألهم هذه المساجد . من بناء مسجد المعمار (م 87ٓٔ

 

 : جامع الشافعً 

وٌطل على سوق الجامع من جهة ، ٌقع جامع الشافعً فً حارة المظلوم

وعلى سوق النسٌج والمبلبس المعروؾ بسوق البدو ، (ٓٔ)الجنوب، خرٌطة رقم

وذكر أن اآلمر ببنابه هو . ()، وقد عرؾ قدٌماً بالجامع العتٌق()من جهة الشرق

، وهو أقدم مسجد موجود بجدة إلى ()﴾﴿أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب 

 .عصرنا الحاضر

واحتاج المسجد إلى التجدٌد والتعمٌر والزٌادة خبلل العصور اإلسبلمٌة 

المتعاقبة، أهمها تلك العمارة الكبٌرة التً أجرٌت فً عهد الملك المظفر ٌوسؾ 

، ()(مٖٕ٘ٔ-ٕٔ٘ٔ/هـ 9ٗٙ-7ٗٙ)، أحد ملوك الٌمن()ابن عمر بن رسول

                                                 
 .89 ص ، جدة:ششة ()

م  واستمر حتى عام 7ٕٕٔ/هـ ٖٗٔٔوالً جدة سنة " أبو بكر باشا " هو جاءشً باشً بكر باشا أو ( )

ثم أعٌد مرة ثالثة  ،م واستمر ثبلث سنوات7ٕٗٔ/هـ 7ٖٔٔ وأعٌد مرة أخرى عام ،م7ٕٖٔ/ هـ ٖ٘ٔٔ

  .ٕٗ٘، ٖٕ٘، ٕٕ٘ ص،تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري.(م7ٗٙٔ- م7ٗ٘ٔ/هـ9٘ٔٔ-هـ8٘ٔٔ)من عام 

(  وزارة الشإون اإلسبلمٌة ، تقرٌر ؼٌر منشور، المساجد األثرٌة بمدٌنة جدة: محمد رأفت فٌره(

 .ٓٔ ص ، جدة، اإلدارة العامة لؤلوقاؾ والمساجد،واألوقاؾ والدعوة واإلرشاد

  .7ٓ٘ص،  جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد:النجٌدي ()

 الجواهر :الحضراوي، ٖٓٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج، ٙٗص،  ابن جبٌر رحلة:ابن جبٌر ()

  .ٗ٘ص، المعدة

، أعظم ملوك الدولة هو السلطان المظفر ٌوسؾ بن السلطان المنصور عمر بن علً بن رسول ()

ولهذا عرؾ  (مٖٕٕٔ/هـٕٓٙ)وقٌل سنة  (مٕٕٕٔ/هـ9ٔٙ) ولد بمكة المكرمة سنة الرسولٌة،
وقد تمٌزت فترة حكمه، والتً امتدت ألكثر من  (مٕٓ٘ٔ/هـ7ٗٙ)تولى الحكم سنة ، بالمكً

ومن أهم المنشآت ، سبعة وأربعٌن عاماً بالعدٌد من الجهود السٌاسٌة والعسكرٌة والعمرانٌة
 الجامع الكبٌر ، الجامع المظفري بمدٌنة المهجم، جامع المظفر فً مدٌنة تعز،الدٌنٌة التً أقامها

 المدرسة المظفرٌة ، المدرسة المظفرٌة بمدٌنة تعز، جامع النوري بمدٌنة النوري،بمدٌنة حٌس
 : عبد السبلم الحداد.م9ٌٕ٘ٔولٌو8ٕ/هـ9ٗٙرمضان سنة ٖٔ توفً ٌوم الثبلثاء،بمدٌنة ظفار

/ هـ9ٔٗٔ، ٔمدٌنة حٌس الٌمنٌة تارٌخها وآثارها الدٌنٌة، دار األفاق العربٌة، القاهرة، ط
  .ٕٔٔ-8ٓٔص، م999ٔ
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ومبذنته الباقٌة هً من بقاٌا عمارة الملك المظفر، و ٌدل طراز عمارتها، على 

أنها من الطراز األٌوبً، الذي ظهر فً مصر والشام والٌمن منذ النصؾ الثانً 

النصؾ الثانً من القرن الثانً عشر المٌبلدي، / من القرن السادس الهجري

وتشبه إلى حد كبٌر مبذنة المدرسة الصالحٌة بالقاهرة، التً بناها الصالح نجم 

ومما ٌحمد للمعمارٌٌن الذٌن قاموا بؤعمال . ()(مٕٓ٘ٔ/ هـ8ٗٙ)الدٌن أٌوب 

التجدٌد والترمٌم للمسجد فً فترات الحقة من تارٌخه، أنهم حافظوا على النمط 

 . المعماري المتمٌز للمبذنة

وتوالت التجدٌدات واإلضافات على عمارة المسجد، فنتٌجة لتعرضه 

-798بٌن عامً)، عمره أمٌر مكة الشرٌؾ حسن بن عجبلن، للخراب

 . ()أي بعد قرن ونصؾ من بناء ملك الٌمن، (مٕٙٗٔ /9ٖ٘ٔ/هـ8ٕ9

سعد الدٌن )أرسل السلطان األشرؾ برسباي  (م 7ٕٗٔ/ هـ 8ٖٓ)وفً سنة 

، ومإذنا، وعٌن له خطٌباً للجمعة، إلى جدة لتعمٌر الجامع (()الشهٌر بابن المرة 

وجعل نفقة هإالء الموظفٌن على المراكب الواردة إلى ، وفراشاً ، ومكبراً ، ووقاداً 

، كما جدد عمارته ()وجدد المبذنة(  )وبدأ فً بناء مٌضؤته ولم ٌكملها، جدة

، ونرجح أن ٌكون ذلك زمن التحصٌنات التً بنٌت ()السلطان قانصوه الؽوري

حول مدٌنة جدة فً العقد األول من القرن العاشر الهجري، القرن السادس عشر 

 . المٌبلدي

                                                                                                                                               
  .ٖٓٔ ص ، السبلح والعدة:ابن فرج ()

(  ٘ٓٗٔ ،ٔ ط، جدة، دار البٌان العربً، العمارة اإلسبلمٌة على مر العصور: سعاد ماهر(

 .8ٕٓ ص، المسجد: خلوصً،7ٗٗص، ٔج ،م98٘ٔ/هـ

أعبلم الحجاز فً القرن الرابع  :مؽربً، محمد علً 8ٖٖتارٌخ مدٌنة جدة، ص : االنصاري( )

  .78ٔص، ٖج،م99ٗٔ/ هـٗٔٗٔ، ٔط عشر والخامس عشر الهجري، جدة، دار الببلد، 

 فً عهد عٌن ناظراً على جدة، وهو سعد الدٌن إبراهٌم بن ٌوسؾ القبطً الفوى المصري ()

 : ابن فهد.وجامع جدة، وقام بإجراء العدٌد من أعمال الترمٌم على المسجد الحرام، الممالٌك

 .7ٖٙص، ٖج،إتحاؾ الورى 

إلى جدة أن  (م9ٓٓٔ/هـ8ٖٔٔ) إبراهٌم رفعت فً رحلته عام هذكر وهو مما قد ٌإكد صحة ما ()

 . ٕٕ، صٔج، مرآة الحرمٌن:جوامعها الخمسة تخلو من المٌضآت، رفعت

  . 8ٖٙ، 7ٖٙص، ٖج،  إتحاؾ الورى:ابن فهد ()

 . 7ٓ٘ص جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد،: النجٌدي ()
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وصل تاجر، اسمه محمد علً بجمٌع مإنته  (مٖٖ٘ٔ/ هـ9ٗٓ)وفً عام 

وعمر بها المسجد، ، من أخشاب، ودعابم، وكرأسٌها وقواعدها منجورة من الهند

ورفع منسوب ، وقد عمل على إزالة العمارة القدٌمة للمسجد، وأبقى على المبذنة

حتى أصبح من أجمل المساجد ، المسجد، حٌث كان ٌنزل إلٌه بنحو أربع درجات

، أما المنبر فقد عمره أفضل معلمً جدة فً النجارة فً ذلك ()فً عصره

 .()، وهو المعلم أبو العٌد النجار()الوقت

وٌبلحظ زابر المسجد فً العصر الحالً أن المدخل ٌنزل إلٌه بدرج، مما 

ٌعنً ارتفاع المنطقة المحٌطة به، ومما ذكر سابقاً من أنه تم رفع منسوب المسجد 

 . نستدل على قدم المسجد وقٌمته التارٌخٌة (مٖٖ٘ٔ/هـ9ٗٓ)فً عمارة عام 

وفً وقتنا الحاضر وجد للمسجد عدة أوقاؾ ٌتم الصرؾ منها على عمارته، 

 .()داراً  (ٕٔ)دكاناً، و (ٗ٘)وإصبلح شإونه، تتمثل فً 

 :الوصص المعماري 

ؼٌر منتظم األضبلع، ٌبلػ ، ٌتكون الجامع من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، وأما ضلعه الشرقً فٌبلػ 7.ٕ٘م، و ضلعه الشمال8ً.ٔٗطول ضلعه الجنوبً

م، ثم ٙ.ٓٔم ٌنكسر ناحٌة الشرق بطولٙ.ٗٔم، وطول ضلعه الؽربً 8ٔ.ٕٙ

، ٕم9ٖٓٔم، لتبلػ مساحة مبنى المسجد الربٌس8.9ٌنكسر ناحٌة الجنوب بطول

 (.ٕ)شكل رقم

 مستطٌل يوٌتوسط المسجد صحن مكشوؾ، ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفق

م، وطول ضلعه الشمالً 9.8ٔالشكل ؼٌر منتظم األضبلع، طول ضلعه الجنوبً 

م، شـكل ٙ.8ٔم، وطول ضلعه الؽربً ٕ.8ٔم وطول ضلعه الشرقً ٕ.7ٔ

، تحٌط به أربعة أروقة أعمقها رواق القبلة، وٌتكون تخطٌطه من مسقط (ٕ)رقم

م، ٓٓ.ٙأفقً مستطٌل الشكل، ٌرتفع سطحه عن مستوى أرضٌة الجامع بمقدار

 بالخشب، والرواق محمول على ثبلثة صفوؾ ةٌتوسطه قبة مثمنة الشكل، مصمم

                                                 
  .ٗٓٔ، ٖٓٔص ،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  .87ص،  جدة التارٌخ:دٌاب ()

  .ٗٓٔص ،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

 : مقابلة شفوٌة مع األستاذ، إدارة أوقاؾ ومساجد جدة:ون اإلسبلمٌة واألوقاؾإوزارة الش ()

  .هـ9ٕٗٔ/7/8عبدهللا عثمان جذر فً مكتبه بتارٌخ 
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من األعمدة، معقودة بعقود مدببة موازٌة لجدار القبلة، فً كل صؾ ستة أعمدة، 

 (.9ٗ)باإلضافة إلً الجدران الخارجٌة، لوحة رقم

أما رواق المإخر الؽربً فٌحتوي على مصلى النساء، وخصصت زاوٌته 

 .الشمالٌة الؽربٌة لمكتبة المسجد

فاألول فً الجهة الشمالٌة ٌتكون من مسقط أفقً : أما الرواقان الجانبٌان

مستطٌل الشكل، ٌعتمد على الجدار الشمالً، وصؾ من األعمدة المتعامدة مع 

، والثانً فً الجهة (ٕ٘)رواق القبلة بواقع ثبلثة أعمدة فً الصؾ، لوحة رقم 

الجنوبٌة، ٌتكون من مسقط أفقً مستطٌل الشكل ٌعتمد على الجدار الجنوبً، 

وصؾ من األعمدة متعامد مع جدار القبلة بواقع ثبلثة أعمدة فً الصؾ لوحة 

وتتمٌز تٌجان أعمدة المجنبتٌن بجمال زخرفتها، والتً . (ٖ)، شكل رقم(ٖ٘)رقم

، مما ٌإٌد القول بؤن العمارة (ٖ٘)تحمل طابع الطراز الهندي، لوحة رقم 

 .   األخٌرة للمسجد هً من أعمال التاجر الهندي محمد على

وقد بنٌت جدران المسجد بطرٌقة المدامٌك، من مادة الحجر الجٌري 

المنقبً، والتً تمٌزت بكبر حجمها، حٌث ٌبلػ متوسط سمك الجدار المتر 

وسقؾ بالخشب، لوحة . والنصؾ، وؼطٌت الجدران بطبقة من مبلط النورة

 (.9ٗ)رقم

 :الواجهات الخارجٌة 

أُحدث فً واجهات الجامع الشمالٌة والجنوبٌة والؽربٌة العدٌد من 

اإلضافات، وحافظت الواجهة الشرقٌة على تخطٌطها العمرانً، وهً تطل على 

ٌتوسطها . م8ٔ.ٕٙشارع نضلة بن خالد، وتمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 

سم، ٌعلوه صرة دابرٌة جصٌة 9٘محراب ٌبرز عن سمت الجدار بمقدار 

وفتح فً الواجهة خمسة شبابٌك؛ اثنان على ٌمٌن . (عٌن القبلة)مزخرفة 

م، ٓٔ,ٕم، وارتفاعه 9ٔ,ٔالمحراب، وثبلث على ٌساره، ٌبلػ اتساع الواحد منها 

األولى ُصمم : ٌعلو كل شباك منوران صؽٌران نفذت بالتبادل بطرٌقتٌن مختلفتٌن

فٌها المنوران على شكل مستطٌل رأسً الوضع، معقودان بعقد نصؾ دابري، 

دابرٌة الشكل، وظهرت المناور فً الصورة الثانٌة  (كوة)وٌتوسطهما من األعلى

على شكل مستطٌلٌن رأسًٌ الوضع ٌتوجان بشكل مثلث، وٌتوسطهما من األعلى 

تم ؼلق ومن المبلحظ أنه  ،(ٗ)، شكل رقم(ٕٗ)منور سداسً األضبلع، لوحة رقم

جمٌع النوافذ من الداخل والخارج لجمٌع الواجهات عدا الواجهة الشرقٌة، 

 (. 9ٗ)دوالٌب حابطٌة خشبٌة لحفظ المصاحؾ، لوحة رقمها واستبدلت ب
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 تأما الواجهة الؽربٌة فتطل على زقاق أبً الحماٌل، ولقد عمل بها إحداثٌا

كبٌرة، ومن ذلك إضافة ؼرؾ شعبٌة على الركن الجنوبً الؽربً من المسجد 

 ( ٖ)، شكل رقم(ٗٗ)كوقؾ، لوحة رقم

وتطل الواجهة الجنوبٌة على سوق الجامع، ولذلك استؽلت بفتح أربعة عشر 

محبلً تجارٌاً، تإجر كوقؾ ٌعود رٌعه للصرؾ على المسجد، وؼطٌت الواجهة  

 (.ٖ)م، شكل رقمٙبالكامل بالمحبلت التجارٌة، عدا كتلة المدخل الربٌس بطول 

م فقط ، ولقد فتح بها ثبلثة مداخل، ٙٗ.ٕوٌبلػ ارتفاع الواجهة الشمالٌة 

 (.ٕ)وأضٌؾ إلى الطرؾ الؽربً منها دورات المٌاه الخاصة بالمسجد، شكل رقم

 :المداخــــــل 

 (جدار القبلة)مدخبلن فً الجهة الشرقٌة : ٌشتمل الجامع على ستة مداخل

، سم7ٙاتساعه ، أحدهما مدخل اإلمام فً منتصؾ الجدار على ٌمٌن المحراب

ٌُفتح إال ٌوم الجمعة، حٌث ٌفضً إلى المنبر مباشرًة، ، مٕٔ.ٕوارتفاعه  وال 

والثانً فً الطرؾ األٌمن من الجدار، وقد خصص لدخول وخروج الجنابز، 

وتخلو واجهة ، م، معقود بعقد موتور8ٓ.ٕم، وارتفاعه 9ٖ.ٔوٌبلػ اتساعه 

مصراعً الباب من الزخرفة، أما المدخل الثالث فٌقع فً الواجهة الشمالٌة، 

وٌشبه إلى حد كبٌر مدخل الجنابز الواقع فً الجهة الشرقٌة، وقد كتب على العتبة 

شرٌط كتابً، نفذ بطرٌقة الحفر البارز، وهً عبارة عن بٌت  (الساكؾ)العلوٌة

من الشعر مكون من شطرٌن أشاد فً الشطر األول بحسن العمل ووصفه 

بالكمال، أما الشطر الثانً من البٌت فاشتمل على تارٌخ تجدٌد البناء، بطرٌقة 

)(م 7٘7ٔ/هـ7ٔٔٔ)وكان فً عام ، ()حساب الجمل ). 

فٌقع فً منتصؾ الواجهة الجنوبٌة تقرٌباً،  (الربٌس)أما المدخل الرابع 

م، معقودا بعقد نصؾ ٕٓ.ٖم، وارتفاعـه 7ٓ.ٕوٌرتد إلى الداخل، وٌبلػ عرضه

دابري، وٌتكون الباب من مصراعٌن ٌربطهما قابم خشبً مزخرؾ بزخرفة 

سعؾ النخل، وورٌدات سداسٌة البتبلت، موزعة على مسافات متباعدة من القابم، 

نفذت وفق أسلوب الحفر المابل، وقد تمت صناعة الباب بواسطة ألواح سمٌكة من 

                                                 
وبخاصة اللوحات التؤسٌسٌة أو ، حساب الجمل من الطرق التً استخدمت فً النقوش األثرٌة ()

واستخدمه المسلمون فً تدوٌن التوارٌخ منذ ، ولقد عرفته األمم السابقة قبل اإلسبلم، التجدٌدٌة
التؤرٌخ بحساب الجمل من واقع نص تذكاري لعمارة :الفعربن فهد القرن األول الهجري، محمد 

، مجلة الدارة، هـٕٗٔٔمسجد اإلجابة بمكة المكرمة فً عهد السلطان أحمد الثالث مإرخ لسنة 
.  ٖٗ، ٖٓص ، السنة الحادٌة عشرة- هـ ٙٔٗٔرمضان - شعبان–رجب – العدد الرابع 

 .8٘ٔالصناعات الخشبٌة، ص: الثقفً  ()
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خشب التٌك، ُجمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبٌة وأشرطة نحاسٌة، وقد 

أضاؾ الصانع لواجهة الباب صرتٌن خشبٌتٌن فً أعلى كل مصراع، تمثل وردة 

، وٌعلو الباب لوحة ()كبٌرة متعددة البتبلت إلكساب الباب مزٌداً من الجمال

تؤسٌسٌة تظهر تارٌخ تجدٌد عمارة التاجر الهندي محمد علً عام 

)(ٖٖ٘ٔ/هـ9ٗٓ) ). 

أما المدخبلن الباقٌان فٌقع أحدهما فً الطرؾ الجنوبً من الجدار الشمالً، 

وقد نزع الباب القدٌم الذي كان قابماً به، وُركب بدالً منه باب حدٌث، أما المدخل 

الثانً فٌقع فً الجدار الؽربً وٌخص النساء، وقد نزع الباب القدٌم كذلك، 

 .  وُركب بدالً منه باب حدٌث

 :المحــــــــــراب 

ٌتوسط جدار القبلة الشرقً محراب مجوؾ ٌؤخذ شكبلً نصؾ دابري، ٌحدد 

سم، وٌرتفع عقد حنٌة 99سم، وعمقه 9ٙتماماً اتجاه القبلة، و ٌبلػ عرضه

م ٌتوجه عقد مدبب، ٌحؾ بالمحراب عمودان جصٌان مندمجان 7ٖ.ٕالمحراب 

ٌتكون كل منهما من بدن مضلع لٌس له قاعدة، حٌث ٌرتكز على األرض 

مباشرة، وٌعلو كل عمود تاج مزخرؾ بما ٌشبه المقرنصات، وقد زٌنت واجهة 

المحراب بزخارؾ كتابٌة، وٌكتنؾ المحراب من الجانبٌن شرٌط زخرفً ٌمتد من 

(. 7ٗ)أعلى المحراب إلى وسطه، تزٌنه زخارؾ هندسٌة مختلفة، لوحة رقم

وبجوار المحراب منبر خشبً درجه مواز لحابط القبلة، ولٌس متعامداً علٌه، كما 

هو الحال بالنسبة لباقً المساجد، وقد صممه ونفذ زخرفته المعلم أبو العٌد 

 .()النجار

 :المئـــــذنة

تقع فً الركن الجنوبً الؽربً للجامع، قاعدتها مثمنة الشكل مدمجة بالكتلة 

المعمارٌة للجامع، ٌعلوها الطابق األوسط الذي ٌصؽر قلٌبلً عن الطابق األول، 

                                                 
. 7ٔالصناعات الخشبٌة، ص: الثقفً ( )

  .من هذا البحث (79ٖ، 78ٖ)انظر   ()

 . ٗٓٔالسبلح والعدة، ص: ابن فرج ()
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 فً خمسة صفوؾ، محاطة بساتر من ()ٌفصل بٌنهما شرفة زٌنت بالمقرنصات

الخشب زٌن بزخرفة المعٌنات، وٌفتح فٌها باب صؽٌر معقود لٌخرج منه المإذن 

لرفع األذان وقت الصبلة، كما فُتح فً ضلعٌن من أضبلع المثمن فً كل طابق 

منوران مستطٌبل الشكل متجاوران معقودان بعقد نصؾ دابري، ٌعلوهما منور 

إلدخال الضوء والهواء للدرج،وهما ٌشابهان مناور الشبابٌك  (كوة)دابري صؽٌر

 (.٘)، شكل رقم (ٗٗ)فً الواجهة الشرقٌة، لوحة رقم 

زٌنت ، أما الطابق العلوي فؤصؽر من الطابق األوسط، وٌفصل بٌنهما شرفة

ٌعلوها شرفة أصؽر من الشرفة التً ، من أسفلها بالمقرنصات فً ثبلثة صفوؾ

ٌعلوها الجزء العلوي من المبذنة وهو أصؽر ، تفصل بٌن الطابق األول واألوسط

، ٌعلوها (مبخرة)من الجزء الذي تحته، ٌؤخذ شكبلً دابرٌا،ً لٌنتهً بطاقٌة مستدٌرة

 .، ومن الداخل تحتوي المبذنة على تجوٌؾ الدرج(٘ٗ)الهبلل، لوحة رقم 

 :الصهـــــرٌج 

ٌوجد للجامع صهرٌج كبٌر عّمـره ملك الٌمن، الملك المظفر ٌوسؾ بن عمر 

، وٌقع فً أسفل صحن الجامع، وٌحتل نصؾ ()(مٕٔ٘ٔ/ هـ7ٗٙ)بن علً 

تشبه إلى حد كبٌر فتحة الببر، تؤخذ  (رقبة)، وله فتحة ( )مساحة الصحن تقرٌباً 

سم، وارتفاعها حتى مستوى صحن 9ٓسم، وعرضها9٘شكبل مستطٌبل طولها 

ٌُعّبؤ الصهرٌج بمٌاه المطر التً تسقط على .(ٙ٘)م، لوحة رقمٕ٘.ٕالمسجد و

سطح الجامع وصحنه، فتتسرب إلى الصهرٌج بواسطة المٌازٌب الخشبٌة 

 (. ٔٙ)المنقوشة من خارجها بزخارؾ نباتٌة جمٌلة، لوحة رقم 

وهً ببر ، تقع فً الركن الشمالً الؽربً من الجامعوٌوجد للجامع ببر 

، تقرٌباً، مبنٌة بالحجر المنقبً  عشرة أمتارعمقها و،مٕٓ.ٔ قطرها دابرٌة

وتؤمٌن مٌاه ، النظافـة للجامع ولكن ٌستفـاد منه فً، ها ؼٌر صالح للشـربإوما

                                                 
من أبرز أنوع الزخارؾ اإلسبلمٌة، تتكون من حناٌا صؽٌرة مقوسة تشبه المحارٌب، ٌتدلى  ()

كامل . بعضها فوق بعض فً طبقات وصفوؾ بشكل فنً تنحصر بٌنها أشكال منشورٌة مقعرة

العمارة العربٌة اإلسبلمٌة الخصابص التخطٌطٌة للمقرنصات، دار الفكر اللبنانً، : حٌدر

.  ٖٔم، ص99ٗٔ، ٔبٌروت، ط

 . ٖٓٔالسبلح والعدة، ص : ابن فرج ()

عمر سعٌد العمودي، وٌذكر أنه عند تنظٌؾ الصهرٌج، رأى أن : مقابلة شفوٌة مع السٌد ()

مساحته تبلػ تقرٌباً نصؾ مساحة الصحن، وقد قمت بعدد من الزٌارات للمسجد لعلً أجد فرصة 

.   مناسبة ألخذ المقاسات ولكن كان الصهرٌج دابماً ممتؤل بالماء
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(. 9٘)الوضوء للمصلٌن، لوحة رقم 

 : المٌضأة

 فً الركن الشمالً الؽربً من الجامع، وهً مكونة ()استحدثت المٌضؤة

شكل ، من عدد من الحمامات، وأماكن الوضوء، وذلك لقربها من موقع الببر

 (. ٖ)رقم

 : جامع الحنفً

ٌقع جامع الحنفً فً الجهة الجنوبٌة الؽربٌة من حارة الشام، فً سوق 

، ( )(شارع الذهب  ) ()وٌطل من الجهة الشرقٌة على قصبة الهنود، الندى

، وقد ُسّمً على مذهب الدولة العثمانٌة الرسمً، وهو المذهب (ٓٔ)خرٌطة رقم 

 . ()الحنفً

 التً استندت إلى اللوحة التؤسٌسٌة ()وقد ذكرت العدٌد من المراجع

الموجودة على الباب الجنوبً للجامع، أن تارٌخ بنابه كان 

قد أشار  (مٕٓٙٔ/هـٓٔٓٔت )بٌنما نجد أن ابن فرج ، (م8ٕ٘ٔهـٕٓٗٔ)عام

أي أن المسجد ُعرؾ قبل ذلك ، ()عندما تحدث عنه (مسجد الحداد)إلٌه باسم 

، ومن ذلك فإن تارٌخ بنابه قد ٌعود إلى  القرن العاشر الهجري، ()بمسجد الحداد

السادس عشر المٌبلدي، أو بداٌة القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر 

 . المٌبلدي

                                                 
 نلحظ أن عمارتها تعود إلى العصر ،من خبلل مواد البناء المستخدمة فً تشٌٌد دورات المٌاه()

 .السعودي الزاهر

،  أعبلم:، مؽربًٕٔٗ، ص ٙإفادة األنام، ج: الؽازي، ٘٘الجواهر المعدة، ص: الحضراوي ()

  .8ٓٔص، ٖج

حكاٌة مدٌنة،  جدة :طرابلسً محمد ٌوسؾ محمد ،ٔ٘ص،  جدة:صابرة ()

  .9ٕٔ صم،8ٕٓٓ/هـ9ٕٗٔ،ٔط

 .ٖ٘ٗ ص،ٔ ج، العمارة:سعاد ماهر ()

جدة، :، صابرةٖ٘ٗ ص،ٔ ج، العمارة:، سعاد ماهر9ٖٖ ص،تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

 .ٔ٘ص

 .ٖٔٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  .ٔ٘ص،  جدة:صابرة ()
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شوال عام ٔٔكما تإكد إحدى الوثابق العثمانٌة أنه فً

وردت رسالة إلى أمٌن جمرك جدة مفادها، أن المسجد ، م8ٌٕٗٔونٌو8/هـ9ٖٕٔ

الحنفً من المساجد الشرٌفة الواقعة فً جدة، قد أشرؾ على الخراب، وفً حاجة 

والمساجد األخرى ، وال ٌوجد حوله مسجد قرٌب منه، ماسة إلى التعمٌر والترمٌم

ولذلك فإن من ، التً فً الجوار بعٌدة، وتجهد روادها من أجل أداء الصبلة

؛ ومن خبلل هذه الوثٌقة نتؤكد أن ()الصواب ترمٌم المسجد على وجه السرعة 

الموجود على أعلى الباب هو تارٌخ الترمٌم  (م8ٕ٘ٔ/هـٕٓٗٔ)التارٌخ 

 .ولٌس تارٌخ التؤسٌس كما قد ٌظن البعض، والتجدٌد

 : الوصص المعماري

ؼٌر منتظم ، ٌتكون تخطٌط الجامع من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م ٌنكسر ٕ.ٕٓم، وطول ضلعه الؽربًٓٔ.ٕٙاألضبلع، ٌبلػ طول ضلعه الشرقً

م، ثم ٌنكسر لجهة الجنوب 7.8ٕلجهة الشرق بزاوٌة قابمة، ثم ٌمتد بطول

م، ٌنكسر 7.9ٔم، وطول ضلعه الجنوبًٙ.ٓ٘م، وطول ضلعه الشمالًٗ.9بطول

م، ثم ناحٌة الشمال ٕ.٘م، ثم ٌنكسر ناحٌة الؽرب بطول8.ٕناحٌة الجنوب بطول

م، لتبلػ مساحة المسجد 7.8ٕم، ثم ناحٌة الؽرب بطولٗ.9بطول

 (.7)مترا مربعا، شكل رقم ٕٓٔٔالربٌس

ُبنٌت جدرانه بطرٌقة المدامٌك، من مادة الحجر الجٌري المنقبً، وؼطٌت 

وسقؾ بالخشب، بفرش أعواد الخشب بعرض السقؾ، . بطبقة من مبلط النورة

بواقع ، تستند على الجدران الخارجٌة، وعلى أعمدة حجرٌة معقودة بعقود مدببة

عشرة صفوؾ موازٌة لجدار القبلة، بعدد أربعة أعمدة فً األربعة صفوؾ 

وٌوجد فً منتصؾ السقؾ قبة . األولى، وثبلثة أعمدة فً الصفوؾ األخٌرة

م، وطول كل ضلع من 8ٖ.ٔخشبٌة مثمنة، ٌبلػ ارتفاعها من على سطح المسجد 

م، صممت رقبتها من الزجاج؛ لتدخل أكبر كمٌة من الضوء إلى 9ٙ.ٔأضبلعها 

داخل المسجد، تشبه إلى حد كبٌر قبة جامع الشافعً، وال ٌوجد للجامع صحن 

، وٌرتفع سطح المسجد عن مستوى (7)، شكل رقم(7ٓ)، لوحة رقم ()مكشوؾ

                                                 
،  محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج،و ج ج / 7ٔٔ/ٖٔٗ:وثٌقة رقم ()

  .بجامعة أم القرى

وأضٌفت إلى مساحة ، (الكمرات)كان للمسجد فسحة فً الجهة الؽربٌة سقفت حدٌثاً بالحدٌد  ()

هـ فً مكتبه بحارة ٖٓٗٔ/ٓٔ/8ٕ مقابلة شفوٌة مع السٌد عمر العمودي بتارٌخ .المسجد

  .المظلوم
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 . مٖٔ.7أرضٌته مقدار

 :الواجهات الخارجٌة

تطل على شارع الذهب، وتمتد من الجنوب إلى الشمال : الواجهة الشرقٌة

م، وترتفع من مستوى األرض إلى نهاٌة ارتفاع دروة السطح ٓٗ.ٕٙبطول

م عن مستوى ٕٔ.ٔم، ٌتوسطها من الخارج ُبروز المحراب بمقدار ٕ٘.8بمقدار 

سمت الجدار، ٌعلو المحراب ثبلثة مناور معقودة بعقد ثبلثً الفصوص، وعلى 

ٌمٌن المحراب شباكان مستطٌبل الشكل معقودان بعقود نصؾ دابرٌة، ٌماثلهما 

 (.ٖٙ)شباكان على ٌسار المحراب، لوحة رقم 

م، وترتفع من ٓ.ٕٔتمتد من الشمال إلى الجنوب بطول: الواجهة الغربٌة

م، فتح فً طرفها ٕ٘.8مستوى األرض إلى نهاٌة ارتفاع دروة السطح بمقدار 

م، وعرض كل مصراع 8ٙ.ٕالشمالً باب الدخول إلى المسجد، وٌبلػ ارتفاعه 

، وٌوجد ىم، وٌشتمل كل مصراع على منطقتٌن مستطٌلتٌن، اكبرها السفلٕٔ.ٔ

بها خوخة الباب، ٌحٌط بها إطار معقود بعقد مفصص، زٌنت واجهته بؤشكال 

نباتٌة تشبه نخلة بدون جذع، أما الخوخة فلٌس بها أي زخرفة، لكنها دعمت 

بعوارض نحاسٌة، ثبتت بمسامٌر، وتعلو منطقة الخوخة منطقة أخري تؤخذ 

وضعاً أفقٌاً، ٌتوسطها حشوة بمنتصفها صرة زٌنت بزخرفة وردة متعددة 

وباقً الحشوة زخرفت بنخلة ال جذع لها فً األركان ٌحٌط بها فروع، . البتبلت

وأوراق نباتٌة، وٌحٌط بالحشوة إطار مزخرؾ بخطوط طولٌة، ٌلٌه إطار 

زخرفً نفذت به وردة سداسٌة البتبلت، ٌحٌط بها من الجانبٌن األٌمن واألٌسر 

وٌتكرر هذا النمط الزخرفً فً كامل الحشوة، . ورقة نباتٌة بعنقود التعاكس

وٌحٌط بها من الجانبٌن األٌمن واألٌسر زخرفة على شكل وردة، ٌنطلق من كل 

جانب من جوانبها األربعة شكل نباتً ٌتؤلؾ من عدد من الفصوص، ونفذت هذه 

الزخرفة داخل شكل بٌضاوي، باإلضافة إلى تنصٌؾ هذه الزخرفة بؤنصاؾ 

الشكل البٌضاوي بالجانبٌن العلوي والسفلً من المنطقة، وبٌن الشكل البٌضاوي 

 .()وأنصاؾ الزخرفة المذكورة

، وقد (8)وفً الطرؾ الجنوبً باب الدخول إلى مصلى النساء، شكل رقم 

                                                 
المعمارٌة فً الحجاز فً العصر العثمانً، من إصدارات  الخشب  أعمال:ناصر الحارثً ()

 .ٕٕٓ،ٕٔٓ ص،.م998ٔ/هـ9ٔٗٔ، ٔهـ، طٕٗٗٔالمهرجان الوطنً للتراث والثقافة الرابع عشر
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 .نزع الباب القدٌم الذي كان قابماً به، وُرّكب بدالً منه باب حدٌث

م، ٌنكسر 7.9ٌٔمتد ضلعها من الشرق إلى الؽرب بطول: الواجهة الجنوبٌة

م، ثم ناحٌة الشمال ٕ.٘م، ثم ٌنكسر ناحٌة الؽرب بطول8.ٕناحٌة الجنوب بطول

م، وترتفع من مستوى األرض إلى نهاٌة 7.8ٕم، ثم ناحٌة الؽرب بطولٗ.9بطول

، ٌعلوه ()م، فتح فً طرفها الشرقً باب الدخولٕ٘.8ارتفاع دروة السطح بمقدار

لوحة تؤسٌسٌة كتبت بالخط العثمانً، ُكتب علٌها تارٌخ ترمٌم المسجد 

وقد ُنزع الباب القدٌم الذي كان قابماً به، . (ٖٔٔ)، لوحة رقم(م8ٕ٘ٔ/هـٕٓٗٔ)

وُرّكب بدالً منه باب حدٌث؛ وفً الطرؾ الؽربً باب آخر ٌمكن من خبلله 

، وقد (ٌرحمه هللا)الوصل إلى مصلى الملك عبد العزٌز بن عبدالرحمن آل سعود 

 . استبدل الباب القدٌم الذي كان قابماً، وُرّكب بدالً منه باب حدٌث

م، ثم 9.7تبدأ من الشرق إلى الؽرب بطول : وبالنسبة للواجهة الشمالٌة

م، ثم إلى الجنوب ٓٓ.ٖٔم ثم إلى الؽرب بطول ٓٓ.8 الشمال بطول ىتنكسر إل

م ثم إلى ٓٓ.9م، ثم إلى الجنوب بطول 9.8ٓم، ثم إلى الؽرب بطول 8.ٗبطول 

م، فتح بطرفها الشرقً باب الدخول إلى المسجد، وقد نزع ٓٓ.ٙٔالؽرب بطول 

الباب القدٌم الذي كان قابماً به، وركب بدالً منه باب حدٌث، وفً منتصفها باب 

 (. 8) شكل رقم ،ٌإدى إلى دورات المٌاه

 أربعة شبابٌك متشابهة، مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع، ةكما فتح فً الواجه

 . م87.ٔم، واتساعها 7٘.ٌٕبلػ ارتفاعها 

 :المئذنـــــــة

وتتؤلؾ من ثبلثة طوابق ، تقع المبذنة فً الركن الجنوبً الؽربً للجامع

الطابق األرضً ٌتكون من مسقط أفقً مثمن الشكل ٌنتهً : مبنٌة بالحجر المنقبً

بشرفة زٌنت قاعدتها بمقرنصات، ٌعلوها بدن الطابق الثانً، وهو أقل فً الحجم 

ٌنتهً بشكل ، ٌنتهً بشرفة، ٌعلوها بدن الطابق الثالث وهو أقل فً الحجم

مخروطً على طراز المآذن العثمانٌة، ومن الداخل تحتوي المبذنة على تجوٌؾ 

السلم، تلتؾ فٌه العتبات حول بدن دابري الشكل، حتى أعلى الجزء الثانً، 

سم فً ٖسم، تضٌق حتى تصل إلى7ٔعسم، وباتسإٓوترتفع العتبات بمقدار

وقد وزعت مناور مستطٌلة . (7ٙ)الطرؾ المبلصق لبدن الدرج لوحة رقم 

الشكل تؤخذ وضعاً رأسٌاً على واجهة بدن المبذنة، إلدخال الضوء والهواء إلى 

                                                 
 وإؼبلق وفتح عدد من ، وتعدٌبلت كبٌرة على الواجهة تخص تكٌٌؾ المسجد،أُحدث إصبلحات ()

  .النوافذ ؼٌّر كثٌراً من معالمها
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، كما زٌن بدن المبذنة بؤشرطة مثمنة بارزة على (8ٙ)تجوٌؾ المبذنة لوحة رقم

 (.ٙٙ)لوحة رقم ، مسافات محددة على كامل واجهة المبذنة

، ٌبلػ وٌوجد للمسجد ببر تقع فً الجهة الشمالٌة للمسجد، دابرٌة الشكل

 بنٌت بالحجر المنقبً  تقرٌباً، وعمقها أكثر من عشرة أمتار،مٕٔ.ٔقطرها

، وٌستفاد منها فً تؤمٌن مٌاه ر ماإها أكثر ملوحة لقربها من البح،بطرٌقة الطً

(. ٖٕٙ)الوضوء للمصلٌن، وفً نظافة وؼسٌل أرضٌات المسجد، لوحة رقم 

وللمسجد أوقاؾ ٌتم الصرؾ منها على عمارته، وإصبلح شإونه، عبارة 

 .()عن أربعة عشر دكاناً، و اثنتى عشرة دارا

 : جامع المعمار

ٌقع جامع المعمار فً وسط جدة، عند نهاٌة سوق العلوي ؼرباً وبداٌة 

وهو مرتفع عن مستوى ، (ٓٔ)شارع قابل شرقاً بحارة المظلوم، خرٌطة رقم

م، وقد وصفه ٓٗ.ٔالشارع، ٌصعد إلٌه بدرج من واجهته الجنوبٌة بعرض 

، بناه الوالً معمر ()"مسجد لطٌؾ"بؤنه : (م 9ٓ9ٔهـ7ٕٖٔت)الحضراوي

 .، فنسب إلٌه وعرؾ بجامع المعمار(م87ٓٔ-8ٙ7ٔ/ هـ 87ٕٔ-8ٕٗٔ)()باشا

 :الوصص المعماري

ؼٌر منتظم ، ٌتكون تخطٌط الجامع من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، و ضلعه 8.9ٔ (جدار القبلة)األضبلع، ٌبلػ طول ضلعه الشرقً

م، وطول ضلعه ٗٔ.9ٖم، أما طول ضلعه الشمالً فٌبلػ7.ٕٔالؽربً

متر مربع، وتبلػ مساحة ٖ.7ٔٗم، لتبلػ مساحة المبنى الربٌس ٖ.ٓٗالجنوبً

مترا مربعا، وبذلك ٌبلػ مجموع المساحة اإلجمالٌة 77.7ٔملحقات الجامع 

 (.ٕٔ)مترا مربعا، شكل رقم89ٕللجامع 

وبنٌت جدرانه بطرٌقة المدامٌك، من مادة الحجر الجٌري المنقبً، حٌث 

 . م، وؼطٌت الجدران بطبقة من مبلط النورةٖٕ.ٌٕبلػ عرض الجدار 

وسقؾ الجامع بالخشب، وذلك بفرش أعواد الخشب بعرض السقؾ، تستند 

                                                 
 :مقابلة شفوٌة مع األستاذ.  إدارة أوقاؾ ومساجد جدة:وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألوقاؾ ()

هـ  9ٕٗٔ/7/8عبدهللا عثمان جذر فً مكتبه بتارٌخ 

  .ٕٕٗص، ٙج،  إفادة األنام:الؽازي، ٘٘ص،  الجواهر المعدة:الحضراوي ()

 الصبلت : الحامد،(م 87ٓٔ-8ٙ7ٔ/ هـ 87ٕٔ-8ٕٗٔ)هو مصطفى معمر باشا كان والٌا لجدة ()

   .ٖٖ٘ص ، الحضارٌة
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على جدران المسجد الخارجً، وعلى أربعة صفوؾ من الدعامات، بواقع 

م، 9ٕ.ٔدعامتان فً كل صؾ، وتؤخذ الدعامات مسقطاً مستطٌل الشكل بطول 

، وٌوجد بٌن الصؾ األول، ()م، وتحمل الدعامات عقودا مدببةٕٙ.ٔوعرض

م، وارتفاع ٕوالصؾ الثانً من الدعامات قبة خشبٌة مثمنة الشكل طول كل ضلع

، تشبه إلى حد كبٌر القبة (79)و (78)م، لوحة رقم ٓٗ.ٔالقبة من على السطح 

 .الموجودة فً جامع الشافعً، وجامع الحنفً

ٌتوسط جدار القبلة محراب مجوؾ ٌؤخذ شكبلً نصؾ دابري، لٌحدد تماماً 

اتجاه القبلة، الٌختلؾ فً تصمٌمه عن محراب مسجد الشافعً، وقد نفذ على 

 .واجهة المحراب زخارؾ جصٌة حدٌثة

وٌوجد تحت الجامع أقبٌة تستعمل كمستودعات، حٌث ٌذكر الطرابلسً نقبلً 

عن الشٌخ عبد الرحمن عمر نصٌؾ أنه خبلل فترة إشرافه محتسباً على إعادة 

صٌانة وترمٌم الجامع، اكتشؾ وجود أقبٌة تحت المسجد تشمل كافة مساحته 

 .()تقرٌباً 

 :الواجهات

تطل الواجهة الشرقٌة على زقاق ٌفصل : (جدار القبلة)الواجهة الشرقٌة 

، طول ضلعها ٌبدأ من الشمال للجنوب (ٕٔ)بٌنها وبٌن منزل المٌرة، شكل رقم

م، وقد احتوت الواجهة ٘.ٕٔم، ٌنكسر للشرق مترا واحدا ثم للجنوب ٘.8بطول 

م، ٕٕ.7على شباكٌن، معقودٌن بعقد نصؾ دابري، ٌبلػ ارتفاع كٌل منهما

 دورات مٌاه حدٌثة، ؼٌرت كثٌراً من ةوقد أضٌؾ أمام الواجه، م٘.ٕواتساعه 

 (.ٕٔ)معالم الواجهة، شكل رقم

تطل على زقاق ٌفصل بٌنها وبٌن منزل الجمجوم، شكل : الواجهة الشمالٌة

م، ٌنكسر للجنوب ٘.ٕٙ إلى الؽرب ق، ٌبلػ طول ضلعها من الشر(ٕٔ)رقم 

م، فتح فً طرفه الشرقً باب الدخول ٓ.ٕٔبطول متر واحد، ثم للؽرب بطول

م، وقد نزع الباب القدٌم الذي كان قابماً 9٘.ٔم، واتساعه ٖإلى الجامع، ارتفاعه

 .به، وركب بدالً منه باب حدٌث

تطل على سوق العلوي، طول ضلعها، ٌبدأ من الشرق : الواجهة الجنوبٌة

م، ٘.ٕٔم، ثم للؽرب بطول ٘.ٔم، ٌنكسر للشمال بطولٖٗإلى الؽرب بطول

                                                 
ٌلحظ إضافة صؾ من األعمدة فً آخر المسجد، وذلك عند توسعة المسجد فً العصر  ()

    .السعودي

  .9ٕٔ صم،8ٕٓٓ/هـ9ٕٗٔ،ٕط، جدة:طرابلسً ()
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م، ٌتم الوصول 9ٓ.ٔم، واتساعهٓٔ.ٖ، ٌتوسطها باب، ارتفاعه(ٕٔ)شكل رقم 

م، وقد نزع ٖٖ.ٕإلٌه عن طرق سلم مرتفع ٌرتفع عن مستوى الشارع بمقدار

 .الباب القدٌم الذي كان قابماً به أٌضاً، وركب بدالً منه باب حدٌث

تطل على شارع الذهب، طول ضلعها من الشمال إلى : الواجهة الغربٌة

م، شكل ٓٓ.٘سم، ثم للجنوب بطول.ٓ٘م، ٌنكسر للشرق بطولٓٓ.ٔٔالجنوب 

 (. ٕٔ)رقم 

 :المئــــــذنة

تتصل المبذنة بالكتلة المعمارٌة للجامع من الجهة الجنوبٌة الؽربٌة، ٌتكون 

تخطٌطها من مسقط أفقً مثمن الشكل، قاعدتها مثمنة، تمثل الطابق األرضً 

ٌلٌها الطابق األوسط ، ٌعلوها مقرنصات تحمل الشرفة األولى للمبذنة، للمبذنة

الذي ٌؤخذ شكبلً دابرٌاً، وزعت فً واجهته مناور صؽٌرة تؤخذ شكبلً مربعاً، 

ٌلٌها ، ٌفصل بٌنها وبٌن الطابق األعلى مقرنصات، تحمل الشرفة الثانٌة للمبذنة

الجزء األخٌر للمبذنة، وهو أصؽر األجزاء، ٌؤخذ شكبلً مخروطٌاً على نسق 

الطراز العثمانً، زٌن بدنها من الخارج بؤشرطة حجرٌة بارزة، أفقٌة الوضع 

 (.ٗٔ)، شكل رقم (7٘)لؽرض تزٌٌنً، لوحة رقم

وللجامع العدٌد من األوقاؾ ففً أحد التقارٌر التً تذكر أهمٌة ترمٌم المبانً 

ٌوضح بؤن إٌجار أحد  المبانً ، اآلٌلة للسقوط، والمتعلقة بؤوقاؾ مسجد المعمار

وأنه فً حالة إعادة إعمارها، وترمٌمها وتهٌبتها فإن بدل اإلٌجار ، قرشاً 9ٙٓبلػ 

   ٓٓٙ.ٕٔ قرشاً سنوٌاً، وأن تكلفة اإلنشاء والتجدٌد سوؾ ٌبلػ 9ٕٓٔسٌكون 

قرش، وسوؾ ٌكون تسوٌة المبلػ المذكور من حاصبلت الوقؾ المحلٌة، 

، أما الموقوفات على الجامع فً وقته () (م89ٗٔ/هـٕٖٔٔ)ومٌزانٌة عام 

 .()دارا، وأرضاً واحدة (ٕٔ)شقق، و(ٖ)دكاناً، و (9ٗ)الحاضر فهً 

 : مسجد عكاش 

، وكان مبلصقا لحوش ()ٌقع مسجد عكاش فً قلب مدٌنة جدة القدٌمة 

وحوش العكاش من جهة الشمال، وهو اآلن ٌقع فً ، الشرٌؾ من جهة الجنوب

                                                 
 (  .  ، محفوظة بؤرشٌؾ  الوزراء العثمانً بإستانبول:RADE EVKAF 1314c18وثٌقة رقم(

 : مقابلة شفوٌة مع األستاذ. إدارة أوقاؾ ومساجد جدة:وزارة الشإون اإلسبلمٌة واألوقاؾ ()

 هـ 9ٕٗٔ/7/8عبدهللا عثمان جذر فً مكتبه بتارٌخ 

  .79ٔ ص،ٖ ج، أعبلم:مؽربً ()
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بالقرب من تقاطع شارع قابل مع شارع الندى،  الجهة الؽربٌة لحارة المظلوم،

، وهو من المساجد المرتفعة عن مستوى سطح األرض، ٌصعد (ٓٔ)خرٌطة رقم

 .()، وتقع مبذنته فً الركن الجنوبً الؽربً من الجامع()إلٌه بدرج

، وذكر ابن فهد أن المسجد قد جدد بناإه فً آخر القرن التاسع الهجري 

)القرن الخامس عشر المٌبلدي ، مما ٌدل على أن بناءه قد سبق ذلك التارٌخ، (

وإن لم تحدده أي من المصادر المعروفة، وٌعود سبب بنابه إلى قصة ذكرها ابن 

وهو الذي بساحل جدة، "  ولقد حدد ابن فرج موقعه بقوله ()فرج فً كتابه

 . ()"مبلصق بٌت موالنا الشرٌؾ حسٌن بن أبً نمً

فقد عمره : و احتاج المسجد لعدد من عملٌات التجدٌد والترمٌم واإلضافة 

، وتوالت التجدٌدات، فلما كان عام ()ثم بعده الشروانً، ()الدمؽانً

، ، حصل مطر عظٌم فسقطت منارته، وقتلت نحو عشرٌن نفساً (م8ٖ٘ٔ/هـ9ٗٗ)

                                                 
 .ٗ٘ٗ ص ،ٔ ج، العمارة:سعاد ماهر ()

  .٘ٗص،  الجواهر المعدة:الحضراوي، ٙٓٔ :ص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  .7ٓ٘جدة من خبلل كتابات ابن فهد، ص : النجٌدي(  )

، تعود بداٌة قصة تعمٌره إلى تاجر توفً وعلٌه دٌن آلخر قدره خمس مبة دٌنار بحجة شرعٌة ()

وادعى أن له فً ذمة المتوفى خمس ، فحضر رب الدٌن عند القاضً، وللمتوفى ورثة صؽار

فطلب القاضً منه ٌمٌن االستظهار، فامتنع التاجر ، شرعٌة ثابتة  وأظهر بٌده حجة، مبة دٌنار

، وكان القاضً مراده براءة ذمة المتوفى، وامتنع القاضً من إعطابه إال بالٌمٌن، عن الٌمٌن

وإٌصال صاحب الحق إلى حقه فاحتال علٌه بحٌلة حتى ٌحلؾ بحضرة من أذن له القاضً فً 

 :وقال، فامتنع من أخذ المبلػ، وطلب منه الحجة، فؤمره القاضً بدفع المبلػ المذكور، استحبلفه

 : فقالوا له، ما أعطٌك إال أن تحلؾ واآلن أرسل المبلػ من ؼٌر ٌمٌن:عجباً أوالً قال القاضً

وال ٌدخل بٌته  ، وحلؾ إن هذا المال ال ٌؤخذه، فؽضب التاجر، إنك حلفت بحضرة فبلن وفبلن 

ثم اتفقا على أن ٌصرؾ هذا المال فً ، وامتنع القاضً من استرداد المبلػ إلٌه، ماالً بٌمٌن

 السبلح : ابن فـرج،وكان مصرفه فً إنشاء هذا المسجد الجامع الصؽٌر، عمارة مسجد هلل تعالى

  .7ٓٔص، والعدة

 .ٙٓٔص ،  السبلح والعدة:ابن فـرج  ()

الخامس ،  عاش بمكة فً القرن التاسع الهجري، أحد تجار جدة، أبو ٌزٌد الدمؽانً:الدمؽانً ()

 والدمؽانً نسبة إلى دمؽان محلة بٌن الري .79ٔ ص،ٖج، أعبلم: مؽربً،عشر المٌبلدي

   .7ٔ٘ص، (٘ٙ)حاشٌة،  جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد : النجٌدي،ونٌسابور

خدم فٌها السلطان  ،كان مقٌما بمكة ثم سافر إلى مصر،  هو قاسم الشروانً تاجر:الشروانً ()

، ٖج ،  منابح الكرم: السنجاري،مارتهاإ ثم عزل عن ،ثم عاد إلى مكة أمٌنا وأمٌرا علٌها، سلٌم

 ، ٕٖٕص، (٘)حاشٌة
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ثم شرع فً ، وتوفً قبل إتمامه، فشرع فً عمارته تاجر رومً اسمه األكوز

وأتم المسجد، ووصل فً المنارة إلى الدور ، ()عمارته رجل ٌلقب بسنجق دار

وجعل له ثبلثة ، األول، وترك فً الجامع مإنة كبٌرة وشبابٌك وأبواب كثٌرة

أن الجامع خرب فً  " (مٕٓٙٔ- هـٓٔٓٔت )وٌضٌؾ ابن فرج . ()أبواب

 . ()" عصره وٌدعو هللا أن ٌؤتً من ٌعمره 

وتحدد لوحة تؤسٌسه أعلى باب المسجد أن تارٌخ تجدٌد بنابه ٌعود إلى سنة  

، ()عمارة المسجد (عكاشة أباظة) وهو العام الذي جدد فٌه، (م78ٙٔ/هـٕٓٓٔ)

 (Tamisier)، حتى وصفه الرحالة تامٌزٌٌه ()ولذلك عرؾ باسمه

، وامتدح المٌدان ()بؤن مسجد عكاش مسجد واسع وفسٌح  (م8ٖٗٔ/هـ9ٕٗٔ)

، وٌذكر () أشهر المٌادٌن فً جدة هالبحري الواقع بجانب المسجد، وذكر بؤن

، جددت (م8ٖٙٔ/ هـ8ٕٓٔ)أنه فً سنة  (م9ٓ9ٔهـ7ٕٖٔت)الحضراوي 

 .     ()وتم تجدٌد المٌضؤة التً بجانبه، عمارة المسجد وأتقن وأحكم

ومما ٌذكر فً تارٌخ هذا الجامع، وٌدل على أهمٌته أنه فً أواخر صفر 

شهد اجتماعاً مهماً عندما وصل عشرون رجبلً من  (م8ٓ7ٔ/ هـٕٕٕٔ)عام 

وكان ، حمد بن ناصر بن معمر أحد علماء نجد/ الدرعٌة على رأسهم الشٌخ

()الشرٌؾ ؼالب بن مساعد
متحصنا بجدة، فتوجهوا إلٌه، وسلموه خطاب األمٌر  

                                                 
 :مؽربً، 7ٓٔ ص،(ٓٔ) حاشٌة، السبلح والعدة:ابن فرج، تعنً بالتركٌة صاحب اللواء ()

  .79ٔص، ٖج ، أعبلم

  .8ٓٔ، 7ٓٔص ،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  .8ٓٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

 .ٕٔٗ ص ،ٙج، إفادة األنام: الؽازي()

  .79ٔ ص،ٖج،  أعبلم:مؽربً ()

  . ٖٕٔص،  رحلة فً ببلد العرب:تامٌزٌٌه ()

 . 9ٓص،  رحلة فً ببلد العرب:تامٌزٌٌه ()

  .٘ٗص،  الجواهرالمعدة:الحضراوي ()

 وفً فترة ،م788ٔ/ هـٕٕٓٔ تولى إمارة مكة المكرمة سنة ،هو الشرٌؾ ؼالب بن مساعد ()

/ هـٕٖٕٔ توفً فً سبلنبك فً ،والٌته تمكن حكام الدولة السعودٌة األولى من دخول الحجاز

  أشراؾ مكة: جارشلً.سنةٕٙ بعد أن استمرت مدة إمارته على مكة المكرمة ،م8ٔ7ٔ

  .9ٖٔ،ٕٔٓ ص،المكرمة



 

 

( 126) 
 

سعود بموافقته على إجراء الصلح، ثم طلبوا إلٌه أن ٌجمع الناس فً مسجد 

فلما اجتمع األعٌان والتجار وسابر األهالً قرإوا علٌهم كتاباً من األمٌر ، عكاش

 .   ()سعود بتؤمٌن الببلد والدعوة إلى التوحٌد وهدم القباب، وما إلى ذلك من أمور

، كبقٌة ()وللمسجد أوقاؾ ٌتم الصرؾ منها على عمارته، وإصبلح شإونه

المساجد الموجودة فً مدٌنة جدة فً العصر العثمانً، ولقد تم إزالة البناء القدٌم 

  .()وجدد الجامع بالكامل فً عصر قرٌب

 

 : مسجد الباشا 

ٌقع مسجد الباشا فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة من حارة الشام، شمال رباط 

، ()(م7ٕٗٔ/هـ7ٖٔٔ)سنة()، وقد عمـره بكـر باشــــا(ٓٔ)بادٌب، خـرٌطة رقـم

 .()، وعـــرؾ بجامع األمارة()(م7ٕٗٔ/هـ7ٖٔٔ)سنة()باشــــا

 :()الوصص المعماري

كان مربع "المسجد بقوله  (م8ٖٗٔ/هـ9ٕٗٔ) (Tamisier)ٌصؾ تامٌزٌٌه 

وقد تم تشٌٌده من األحجار المرجانٌة المهذبة فقط بصورة ناعمة، وفً ، الشكل

ركنه الجنوبً الؽربً توجد المبذنة بصورة معزولة عن مسقط المسجد، أما من 

                                                 
  .ٖٓ٘ص،  تارٌخ مكة:السباعً، ٕ٘ص ، ٗج ،  إفادة األنام:الؽازي( )

   .79ٔ ص،ٖ ج، أعبلم:مؽربً ()

 ، العمارة: سعاد ماهر.(م9٘9ٔ/ هـ79ٖٔ)جدد الجامع بالكامل فً العهد السعودي الزاهر عام ()

 .ٗ٘ٗ ص،ٔج

م واستمر حتى 7ٕٕٔ/هـٖٗٔٔوالً جدة سنة " أبو بكر باشا " هو جاءشً باشً بكر باشا أو  ()

ثم أعٌد ، م واستمر ثبلث سنوات7ٕٗٔ/هـ 7ٖٔٔم وأعٌد مرة أخرى عام 7ٕٖٔ/هـٖ٘ٔٔعام 

 ،7ٗٔخبلصة الكبلم، ص: ،دحبلن(م7ٗٙٔ-م7ٗ٘ٔ/هـ9٘ٔٔ-هـ8٘ٔٔ)مرة ثالثة من عام 

 وكان من الوالة المحبوبٌن حٌث تمٌز بكثرة .ٕٗ٘، ٖٕ٘، ٕٕ٘ص ،تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري

 .ٙ٘ٔ ص، الفوابد المعدة: مجهول المإلؾ.أعمال البر واإلحسان للفقراء

  .ٔ٘ص،  جدة:صابرة ()

  .ٖ٘ٔص،  مرآة جزٌرة العرب:صبري ()

 ،عندما هدم، وأقٌم مكانه مسجد جدٌد (م978ٔ/هـ 98ٖٔ) بقً المسجد على حاله حتى عام ()

  وقد .٘ٔٔص ،  ط.د ، ت.د، جدة، دار العلم للطباعة والنشر،  تارٌخ وإنجازات:بلدٌة البلد

  .أبقوا على ارتفاعه بحٌث ٌمكن تسمٌته من الناحٌة المعمارٌة بالمسجد المعلق
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جهة الؽرب فقد كان المسجد ٌحتوي على درج ٌتكون من العدٌد من السبللم 

  ".()المبلطة فً شكل قوس دابري

وٌحتوي المسجد على بابٌن أحدهما ٌقع فً الضلع الشمالً، واآلخر فً 

، وقد كانت مبذنته مابلة بعد أن أصابتها ذخٌرة البوارج ()الضلع الجنوبً 

 .()وللجامع أوقاؾ خصص رٌعها للصرؾ منها على شإونه ، ()البرٌطانٌة

 :مسجد عثمان بن عفان 

وٌطلق علٌه مسجد األبنوس، وهو الذي ذكره ابن جبٌر، وابن بطوطة فً 

، ومنهم من ٌنسبه إلى هارون ﴾﴿وٌنسب إلى عمر بن الخطاب ، رحلتٌهما

 بؤنه هو مسجد عثمان بن (م9ٓ9ٔهـ7ٕٖٔت )الرشٌد، وٌإكد الحضراوي

، وٌقع المسجد شمال جامع المعمار، فً زقاق متعرج على منطقة ( )﴾﴿عفان

 (.ٓٔ)، وسط حارة المظلوم، خرٌطة رقم (تل)مرتفعة 

، كانتا عن ٌمٌن ()وكان للمسجد دعامتان مخروطٌتان من خشب األبنوس

 .()وٌذكر ابن فرج أن إحدٌهما ذهبت، وبقٌت األخرى إلى زمنه، محرابه وشماله

 .()زمنه

 :()الوصص المعماري

هو مسجد صؽٌر  "بقوله ، ٌصؾ عبد القدوس األنصاري المسجد قبل إزالته

وله شرفات وبناإه " ،()"فً طراز البناء ، ٌبدو علٌه آثار القدم، له مبذنة ضخمة

وإن كان فٌما مضى جامعاً تقام ، وال تقام فٌه الجمعة اآلن، وبناإه مازال متماسكاً 

                                                 
   .8ٖص،  رحلة فً ببلد العرب:تامٌزٌٌه ()

  .ٖ٘ٗ ص،ٔ ج، العمارة:سعاد ماهر ()

()Pesce: Jeddah Portrait, p . 15.  

 : مقابلة شفوٌة مع األستاذ. إدارة أوقاؾ ومساجد جدة:ون اإلسبلمٌة واألوقاؾإوزارة الش ()

 .هـ 9ٕٗٔ/7/8عبدهللا عثمان جذر فً مكتبه بتارٌخ 

  .٘٘ص،  الجواهر المعدة:الحضراوي ()

  . 8ٓٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج، ٕٕ٘ص،  ابن بطوطة رحلة:ابن بطوطة ()

   .8ٓٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

 . فً العهد السعودي الزاهر ،تم إزالة المسجد القدٌم و بناء مسجد جدٌد فً مكانه ()

  . ٖٓٗص، تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري( )
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 . ()فٌه الجمعة

 : المساجد الصغٌرة

 : مسجد  بً عنبة

ٌقع فً الجزء ، من المساجد الصؽٌرة التً ال تقام فٌها صبلة الجمعة

 بالقـرب من باب ()الشرقً الشمالً من حارة الشام، فً محل اسمه الخرٌق

أن سبب  (م ٕٓٙٔ/هـٓٔٓٔت ) ، وقد أورد ابن فرج (٘ٔ)المدٌنة، خرٌطة رقم

وٌعود ، (علً)التسمٌة وجود كرمة عنب بجوار ضرٌح لرجل صالح اسمه 

 .()تعمٌره إلى القرن العاشر الهجري

فعمره ، وٌذكر أن المسجد حدثت له إصبلحات وترمٌمات أكثر من مرة

وبعده بسنٌن اهتم ، رجل صالح من أهل جدة اسمه عثمان الزكً بالحجر و الطٌن

وجعل له ، وأدخل القبر فً آخر المسجد، به تاجر، اسمه محمد القومنً فؤصلحه

أن المسجد حدث له "، وٌضٌؾ ابن فرج ()بركة للوضوء ٌصب فٌها من الببر 

فقام أحد أؼنٌاء البلد ، أكلت أخشابه وسقط معظمه، خراب كبٌر بسبب األرضة

وٌدعى الخواجة جمال الدٌن محمد بن محمد بن أحمد الشجاعً فؤقامه وزاد 

 . ()"فٌه

وٌفصل بٌنها وبٌن ، منهتقع  فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة وللمسجد ببر 

 وهً ببر مطوٌة ،قد بنٌت بالحجر المنقبًولم، ٕ٘.ٔالمسجد ممر صؽٌر عرضه 

 وهً كؤؼلب اآلبار الموجودة ،(ٖٖٕ)م تقرٌباً، لوحة رقم ٖٔم، وعمقها ٔقطرها 

ولكن ٌستفاد منها فً تنظٌؾ المسجد، وتؤمٌن ، داخل البلد ؼٌر صالحة للشرب

                                                 
  . 9ٙٔص،  بٌن التارٌخ واآلثار:األنصاري ()

  .9ٓٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  .9ٓٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  .ٓٔٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  .ٔٔٔ، ٓٔٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()
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 .()مٌاه الوضوء للمصلٌن

 : مسجد الخضر

ٌقع مسجد الخضر فً الجهة الؽربٌة من حارة الشام، وكان ٌطل على حوش 

وجعل ، ()بناه القابد برٌد بن شكر، (٘ٔ)خرٌطة رقم  بكر باشا من جهة الشرق،

أن  (مٕٓٙٔ-هـٓٔٓٔت  )، وٌذكر ابن فرج ()له أوقافاً حوله للصرؾ علٌه

المسجد عمر فً عهده، وأن هللا وفق لعمارته أحد أهل الخٌر ٌقال له ٌاقوت 

 .()حتى أصبح كاللإلإة المضٌبة، إسطنبولً

م، وارتفاعه ٖ × ٓٔوتحت عمارة المسجد صهرٌج مستطٌل الشكل طوله

وقد أحكمت عمارته لحفظ الماء ، أربعة أمتار، بنً فً عهد الدولة العثمانٌة

، وكسٌت جدرانه بطبقة من (ٕ٘ٗ)وسقفه محمول على عقود مفتوحة، لوحة رقم

ولقد جدد المسجد بالكامل فً زمننا الحاضر، ولم ٌتبق من عمارته . مبلط النورة

 .  القدٌمة سوى صهرٌج الماء الموجود فً الجهة الؽربٌة

 : مسجد السنوسً

ٌقع مسجد السنوسً فً الركن الجنوبً الشرقً من جدة، بالقرب من 

، بنً المسجد وفق طراز مشابه (٘ٔ)المستشفى العام بباب شرٌؾ، خرٌطة رقم 

لعمارة مسجد الشافعً، حٌث ُسقؾ ثلثا المسجد والثلث الباقً كان مكشوفاً 

لؽرض التهوٌة واإلنارة، وكان به ببر كما فً أؼلب مساجد جدة لؽرض 

 . ()وقد تم إزالته وإعادة بنابه كلٌاً ، الوضوء

 : مسجد الجٌالنً

، وهو (٘ٔ)ٌقع المسجد فً حارة الشام خلؾ مسجد أبً عنبة، خرٌطة رقم 

م، عبارة عن أربعة جدران ٖٓ.7× م ٘ٔ.٘مسجد صؽٌر مربع الشكل مساحته 

خالٌة تمامـاً من الزخرفة، ٌقع الباب فً الضلع الؽربً، والمحراب فً منتصؾ 

وعمقها أكثر ، مٔوٌوجد فً جهته الجنوبٌة الؽربٌة ببر قطرها، الضلع الشرقً

تتمٌز بحبلوة مابها، حٌث ٌستخدم للشرب، ، (ٖٕٗ)لوحة رقم، من عشرة أمتار

                                                 
 ومبذنة حدٌثة ، وأضٌفت له مٌضؤة فً جهته الؽربٌة،المسجد اآلن مربع الشكل  جدد بالكامل()

 .فً الركن الجنوبً الؽربً منه 

  . ٗٔٔ ص، السبلح والعدة: ابن فرج،وزٌر الشرٌؾ محمد بن بركات ()

  .ٗٔٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  .ٗٔٔص،  السبلح والعدة:ابن فرج ()

  . 7ٕٓ ص،ٔ ط، جدة:طرابلسً ()
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والوضوء، وكان ٌوجد بجانبها بازان ٌتم تعببته عن طرٌق الببر، عرؾ ببازان 

 .()الشام

 : مسجد المغربً

 ؼرب سوق ()ٌقع المسجد فً منطقة باب مكة قرٌباً من ساحة العٌدروس

، وقد أنشؤه الشٌخ محمد بن إبراهٌم المؽربً فتٌح (٘ٔ)خرٌطة رقم ، البدو

، ولقد وجدت لوحة خشبٌة على باب المسجد تدل على أنه بنً سنة ()الحباب

 .()(م8ٗ7ٔ/هـٖٕٙٔ)

باإلضافة إلى عدد من المساجد الصؽٌرة التً بنٌت فً العصر العثمانً، 

وتم إزالتها وإعادة بنابها بؤسلوب معماري حدٌث، منها مسجد لإلإة، والذي ٌقع 

وٌطل ، (ٓٔ)فً الجهة الؽربٌة من حارة الشام جنوب رباط بادٌب، خرٌطة رقم

على سوق الندى من جهة الشرق، وفً الجهة الشمالٌة من حارة الشام  مسجد 

 (.ٓٔ)فرج ٌسر، خرٌطة رقم

بؤنها أكثر  (م 9ٓ9ٔهـ7ٕٖٔت )أما بالنسبة للزواٌا فقد ذكر الحضراوي

ومنها زاوٌة السادة الشاذلٌة بحارة ، من مبة زاوٌة، وقد سمٌت بؤسماء أصحابها

هـ 79ٕٔ)وبناها السٌد محمد محمد الفاسً الشاذلً المؽربً فً سنة ، الٌمن

 (م 8ٖٙٔ/هـ 8ٕٓٔ)وفً عام، وتقع وراء القشلة من جهة البحر، (م 8ٕٙٔ/

وزاوٌة السنوسً بحارة ، وزاوٌة أبً سٌفٌن بسوق الندى، ()زٌد فً بنابها

وزاوٌة ، وزاوٌة الفتة بحارة الٌمن، وزاوٌة القنفذة بحارة البحر، ()الٌمن

وزاوٌة العلوانٌة المشهورة ، ، وزاوٌة السٌد الرؼنً()وزاوٌة طبلٌة، السلمانٌة

وزاوٌة الطرٌقة القادرٌة وتقعان فً ، وزاوٌة السٌد البدوي، بزاوٌة الحضارم

 .حارة المظلوم

                                                 
 . وأدخلت ضمن مساحته، وؼطٌت الببر بؽطاء حدٌدي،أزٌل البازان وزٌدت مساحة المسجد ()

  .هـ بحارة الشام9ٕٗٔ/ٕ/7ٔبتارٌخ ،  والسٌد محمد داقر،مقابلة شفهٌة مع السٌد سالم القرشً

  .8ٔٔص، ٖج،  أعبلم:مؽربً ()

  .89ص،  جدة التارٌخ:دٌاب ()

 فً العصر ، وقد هدم المسجد القدٌم، وأقٌم مكانه مسجد جدٌد.8ٔٔص، ٖج،  أعبلم:مؽربً ()

 .السعودي الزاهر

 .ٙ٘ص،  الجواهر المعدة:الحضراوي ()

  .8ٕٔص، ٖج،  أعبلم:مؽربً ()

  .7ٕٕ ص،ٔط، جدة:طرابلسً ()
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 المبحث الثانً

 المــــــــــــدارس

انحصر التعلٌم فً مدٌنة جدة فً بداٌة وأواسط العصر العثمانً، فٌما ٌلقٌه 

العلماء من دروس على بعض طبلب العلم الشرعً، فً الجوامع، أو المساجد 

، أي أنه لم ٌكن لدى الدولة ()أوفً دور بعض الخاصة، وكبراء المجتمع

العثمانٌة فً أوابل عهدها أهداؾ مرسومة، أو خطط مدروسة لنشر العلم، 

عدا بعض الرعاٌة الخاصة من بعض السبلطٌن، وبعض ، والقضاء على الجهل

 .()رجاالت الدولة البارزٌن من أهل الخٌر

ال : "بقوله (م8ٖٗٔ/هـ9ٕٗٔ ) (Tamisier)هذه الصورة رسمها تامٌزٌٌه

على أي شًء ؼٌر عادي بالنسبة لشخص ٌكون (ٌقصد جدة)تحتوي المدارس هنا

قد شاهد تلك الموجودة فً الجزابر، أو القاهرة، أو إستانبول، إنها تمثل دابماً 

مشهداً للصؽار وهم ٌجلسون القرفصاء، وأرجلهم مخلوفة على بساط عادي، 

 .()" مصنوع من سعؾ النخل

ولم ٌذكر لنا الرحالة الذٌن زاروا مدٌنة جدة فً بداٌة العصر العثمانً شٌبا 

بل إنهم وصفوا الحالة السٌبة التً كان علٌها ، عن وجود مدارس عامة أو خاصة

لقد »: بقوله (م 88ٔٔ/ هـ99ٕٔ)وإلى ذلك ٌشٌر محمد عثمان السنوسً، التعلٌم

كلهم ، عجبت كل العجب من أمر العلم فً الحجاز، مع وجود فحول العلماء هناك

ولٌس لواحد منهم معاش عن ذلك من ، كان ٌدرس العلوم الدٌنٌة احتساًبا لربه

أموال بٌت المسلمٌن، واألموال الصادرة إلى الحرمٌن هً مرتبات أبمة ومفتٌن، 

وتجدر اإلشارة أن ، ()«وحفظة، وصدقات جزبٌة، ربما دخل فٌها بعض العلماء

أو من العلماء الوافدٌن لؽرض أداء فرٌضة ، ؼالبٌتهم كانوا من علماء  البلد

 .الحج، والعمرة، أو المجاورة، أو ألمور التجارة

                                                 
(  .ٕٓٙ ص، دراسات:فاضل (

(  .ٔٙٔص،  جدة: صابرة(

(  . 8ٗ ص ، رحلة فً ببلد العرب:تامٌزٌٌه(

( ، الشركة التونسٌة للتوزٌع، تحقٌق علً الشنوفً، ٕج،  الرحلة الحجازٌة: محمد السنوسً(

            .ٖٕٕص، م98ٔٔ/هـٔٓٗٔ
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وٌبدو أن الحكومة العثمانٌة أحست فً منتصؾ القرن الثالث عشر الهجري، 

التاسع عشر المٌبلدي، أن ما ٌتوفر من مإسسات تعلٌمٌة ؼٌر كاؾ للقضاء على 

الجهل المتفشً بٌن األهالً فً الدولة، وفً الوالٌات العثمانٌة التابعة لها، ولهذا 

بوصؾ الحالة التً علٌها التعلٌم،  (م8ٖ8ٔ/هـٕٗ٘ٔ)(  )"أمور نافعة"قام مجلس 

 (.)وبرفع البحة بالتوصٌات البلزمة للنهوض به

أصدرت الدولة أنظمة تتعلق بؤصول التدرٌس  (م8ٗٙٔ/هـٕٕٙٔ)وفً سنة 

فً المدارس االبتدابٌة، والرشدٌة، وتوصٌات بإنشاء معاهد إلعداد المعلمٌن 

األكفاء، وفً العام الذي ٌلٌه قامت بتؤسٌس المكاتب الرشدٌة فً الوالٌات 

 .()العثمانٌة

وعٌن سامً ، أسست وزارة المعارؾ العثمانٌة (م8٘7ٔ/هـ7ٖٕٔ)وفً عام

باشا أول وزٌر لنظارة المعارؾ العمومٌة، وكانت تهدؾ إلى تنظٌم التعلٌم، 

 . ()واإلشراؾ علٌه، والتكفل بمصارٌفه

موافقة السلطان على إنشاء مدرسة (م8ٙ8ٔ/هـ8ٕ٘ٔ)وصدرت فً عام

)رشدٌة متوسطة فً كل من مكة المكرمة ومدٌنة جدة ، وبنً مكتب رشدي واحد (

مكتب »بؤنه  (م9ٓٓٔ/هـ8ٖٔٔ)بمدٌنة جدة، والذي وصفه إبراهٌم رفعت

  .()«راق

سعت الحكومة العثمانٌة إلى تنظٌم المدارس  (م8ٙ9ٔ/هـ 8ٕٙٔ)وفً سنة

كان ، بموجب نظام المعارؾ الصادر، والذي صٌػ فً مبة وثمان وتسعٌن مادة

االبتدابٌة، والرشدٌة، واإلعدادٌة، : من أبرزها تقسٌم الدراسة إلى خمس مراحل

 . ()(الجامعٌة)والسلطانٌة، والعالٌة 

                                                 
 ( فً الببلد والتعلٌم بع اوهو مجلس ٌعنى بؤمر إحٌاء الزراعة والتجارة والصن: مجلس اإلعمار(

.   ٕ٘ٙص، دراسات: فاضل. العثمانٌة 

( . ٕٔٙ، ٕٓٙدراسات، ص :  فاضل(

( . 9، ص(هـٖٖٓٔ) سالنامة والٌة الحجاز(

( . ٕ٘ٙدراسات، ص :  فاضل(

  .ٕ٘ٔمراسبلت، ص : صابان ()

( . ٕٕ، صٔج، مرآة الحرمٌن:  رفعت(

( م، دارالمعارؾ، 9ٔٗٔ-8ٙٗٔ فً والٌة سورٌة اإلدارة العثمانٌة: عوضعبدالعزٌز محمد  (

. ٕٗ٘، صم998ٔ، ٔط
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شكلت الدولة فً كل والٌة مجلساً للمعارؾ،  (م88ٕٔ/هـ99ٕٔ)وفً عام

، وبلػ ما خصص للمعارؾ فً مٌزانٌة والٌة الحجاز ()وعٌنت مدًٌرا لكل مجلس

تكرر  (م888ٔ/هـ ٖ٘ٓٔ )وفً عام ، () قرشا8ٙٓٗ٘ (م88ٖٔ/هـٖٓٓٔ)لعام 

، أي أن تكالٌؾ التعلٌم، ومصروفاته لم تزد خبلل خمسة أعوام، بما ()نفس المبلػ

 .بما ٌعنً أن عدد المدارس، وخطط التعلٌم لم تتؽٌر خبلل هذه الفترة

فصدر ، واهتم المسإولون بتنظٌم هٌبة التعلٌم فً الوالٌة، وفق أسس حدٌثة

نظام واجبات مدٌر المعارؾ، ومفتشٌها، وقد أوضح  (م9ٔٓٔ/هـ8ٕٖٔ)فً عام 

 .  ()النظام صبلحٌات كل مسإول

أما بالنسبة لتعلٌم الفتاة ـ فباستثناء بعض الكتاتٌب التً سٌتم اإلشارة إلٌها 

الحقاً ـ فلم ٌكن لها نصٌب فً أي من مجهودات الدولة، إلحٌاء العلم والتعلٌم 

وقد ٌكون ذلك لعدة عوامل . ()بمنطقة الحجاز عامة، ومدٌنة جدة خاصة

 .اجتماعٌة، واقتصادٌة، وثقافٌة

اما بالنسبة للتعلٌم فً الهجر والبوادي فقد  اكتفت السلطة العثمانٌة بإرسال 

عدد من المعلمٌن الذٌن ٌقومون بتعلٌم أبناء القبابل أمور الدٌن األساسٌة، ففً عام 

أرسلت الحكومة العثمانٌة ثمانٌة وأربعٌن مدرسا، وفً العام  (م8ٙ7ٔ/هـ8ٕٗٔ)

الذي ٌلٌه قامت برفع عدد المعلمٌن إلى ستٌن معلما، كما قامت بإرسال خمس مبة 

، وبنظرة إلى ()نسخة من القرآن الكرٌم مع المعلمٌن كهدٌة للقبابل الحجازٌة

األرقام، ٌمكننا تصور عدم كفاٌة هذا العدد من المعلمٌن لحل مشكلة الجهل 

 .واألمٌة التً كانت تعم منطقة الحجاز

وجد بجدة ثبلثة ، وعودة للتعلٌم فً مدٌنة جدة، فكبقٌة الوالٌات العثمانٌة

                                                 
 ( . ٕ٘ٙص ، دراسات: فاضل(

 ( . ٘ٓٔص، (هـٖٖٓٔ)سالنامة والٌة الحجاز(

( . ٕٔٗص، (هـٖ٘ٓٔ) سالنامة والٌة الحجاز (

( :  الشامخ محمد عبدالرحمن، (م9ٔٓٔ/ٕٔ/٘- هـ 8ٕٖٔ/ٕٔ/ٕ )ٙٙعدد " حجاز" جرٌدة (

. ٖ٘ص، م97ٖٔ/هـ9ٖٖٔ، ٔمكة والمدٌنة آخر العهد الثمانً، الرٌاض، ط التعلٌم

( . 7ٗٔ، صٔالجزٌرة العربٌة، مج:  صفوة(

 .9٘ٔمراسبلت، ص : صابان ()
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 :أنوع من التعلٌم هً على النحو التالً

 :الكتاتٌب:  ووًال 

وهو المكان الصؽٌر ، ()والجمع كتاتٌب ، الُكّتاب بالضم وبعده التشدٌد واحد

 .()لتعلٌم الصبٌان القراءة، والكتابة، وتحفٌظهم القران

ثم تطور ، لٌسهم فً نشر العلم، والمعرفة، ونشؤ الُكتاب مع نشوء المسجد

لٌصبح مستقبل عن المسجد، أو ملحقاً به فً ؼرفة خاصة،وهو عبارة عن مدرسة 

والفقٌهة، أوالخواجة، أو ، قوامها الشٌخ، أو األستاذ لتعلٌم الصبٌان، ؼٌر رسمٌة

ولٌست هناك سن معٌنة لبدء إرسال . ()لتعلٌم الفتٌات (بالدال بدل الذال)األستادة 

علوم : أما العلوم التً ٌتعلمها الطفل فتنقسم إلى قسمٌن، الطفل إلى الكتاب

، والقراءة، والكتابة، ومبادئ الدٌن، والنحو، أساسٌة، تحفٌظ القرآن الكرٌم

 .()وفرعٌة كالحساب، والشعر، وأٌام العرب، وأخبارها

ومن الناحٌة المعمارٌة فلم ٌكن للُكتاب طراز معماري منفرد به، فقد ٌقتصر 

على ؼرفة كبٌرة مفروشة بالحصٌر، أو الحنابل فً أحد المنازل ـ ؼالباً فً الدور 

ـ أو ركن فً أحد المساجد، وٌكون عادة فً الركن الشمالً الؽربً  األرضً منه

وبه ، جلوساً على األرض، ، ٌقوم فٌه أستاذ واحد ٌتحلق حوله األطفال()منه

وٌضع المصاحؾ، و أدواته الكتابٌة فً ، أو سجادة ٌجلس علٌها، مرتبة للمعلم

وٌوجد لوح خشبً مصقول بشدة، ٌكون موضوعا فً منتصؾ ، ()صندوق خشبً

                                                 
( . ٕٙ٘مختار الصحاح، بٌروت، ص: الرازي (

( . 77٘ ص،ٕ جالمعجم الوسٌط،:  إبراهٌم أنٌس وآخرون(

(  خطوات تعلٌم : شادٌة باشماخ وآخرون،8ٗص ، التعلٌم:  الشامخ،ٕٗٔص،  مبلمح: مؽربً(

 .ٙص، ٕٓٗٔ ،ٔط، وزارة التربٌة والتعلٌم، المرأة فً المملكة العربٌة السعودٌة

، مجلة جامعة الملك عبدالعزٌز،  التعلٌم فً مكة فً العهد المملوكً:محمد صالح الكاسان ()

   .ٙ ،٘ص ، م99٘ٔ/هـ٘ٔٗٔص، 8م، اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

( فبل ٌتم ، واختٌرت هذه الزاوٌة؛ ألنها فً الجهة البعٌدة عن القبلة. 7ٓٔص، جدة:  باطرفً(

 عمر العمودي فً مكتبه فً حارة المظلوم :مقابلة مع السٌد. إزعاج المصلٌن من قبل الطبلب

  .هـٖٓٗٔ/ٓٔ/ٔٔفً 

،  التعلٌم األهلً للبنٌن فً مكة المكرمة،  تنظٌمه واإلشراؾ علٌه:فٌصل عبدهللا مقادمً ()

  .79ص، هـ٘ٓٗٔ/هـٗٓٗٔ، ٔط،مطبوعات نادي مكة الثقافً
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فٌما ٌشبه السبورة فً ، ()تتم كتابة الدروس علٌه أمام التبلمٌذ ، منتصؾ الُكتاب

 . عصرنا الحالً

وٌخصص لكل تلمٌذ لوح مصنوع من الخشب، أوالحجر، أصلح وجهاه 

وقد تم طبلإه بمادة جٌرٌة بٌضاء؛ لتظهر ، فصارا أملسٌن؛ لتسهل الكتابة علٌهما

أما القلم فهو عبارة عن عٌدان طوٌلة من قصب الٌراع، أو ، الكتابة بشكل واضح

ٌجمع وٌطبخ بالماء على النار، ، أما الدواة فتصنع من مسحوق الفحم، ()السعؾ 

وٌضاؾ إلٌه قلٌل من مادة ، مضافاً إلٌه الصمػ، الذي ٌإتى به من شجر الطلح

 .()الزاج، الذي ٌستخدم فً العادة لصبػ ثٌاب النساء

وقد ورد فً التقرٌر الرسمً الذي صدر عن والٌة الحجاز فً عام 

ازداد ، ()، أن عدد الكتاتٌب بجدة تسعة كتاتٌب(م889ٔ- م888ٔ/ هـٖ٘ٓٔ)

، وكان من أشهر الكتاتٌب الموجودة فً ()العدد إلى عشرة فً السنة التً تلتها

 :القرن العشرٌن المٌبلدي/ جدة خبلل فترة القرن الرابع عشر الهجري

 ُكتاب السٌد محمود عطٌة فً حارة الٌمن، بجوار مسجد المعمار. 

 ُكتاب السٌد علً عطٌة فً حارة المظلوم. 

 ًُكتاب السٌد سعٌد عطٌة فً حارة المظلوم، بجوار مسجد الشافع. 

 ُكتاب الشٌخ محمد الصاوي فً حارة البحر. 

 ُكتاب الشٌخ طه توبنا فً حارة الٌمن(). 

 ُكتاب الشٌخ سالم حبلص(). 

                                                 
(   .8ٗص،  رحلة فً ببلد العرب:تامٌزٌٌه(

(   ةــ جامع،مكة المكرمة (ـهٓٔٗٔ- ٖٕٖٔ) التعلٌم األهلً للبنٌن بجدة : حاتم أحمد سالم شفً(

 .8ٙص ، مٕٔٓٓ/هـ ٕٕٗٔ، ٔ ط، معهد البحوث العلمٌة،أم القرى

(  .8ص،  خطوات التعلٌم:باشماخ وآخرون  (

(    . ٖٕٔ ص ،(هـٖ٘ٓٔ)سالنامة والٌة الحجاز   (

(  الكتاتٌب فً : بن دهٌش عبدهللا عبد اللطٌؾ،ٕٕٙ ص،(هـٖٙٓٔ) سالنامة والٌة الحجاز (

 مكتبة و مطبعة النهضة الحدٌثة ، مكة المكرمة،الحرمٌن الشرٌفٌن وما حولهما

   .ٕٗص، (م98ٙٔ/هـٙٓٗٔ)

(   جـدة عروس: نـصٌؾ عمر عبدهللا،ٕٙٔوٖٙٔجدة ص: ، صابرة7ٓٔص،  جدة:باطرفً  (

. 7ٔٔ-ٙٔٔص، م98ٗٔ/هـٗٓٗٔالبحر تقدم وحضارة، القاهرة، 

( .  ٔ٘ٔ ص ،تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري (
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 ُكتاب الشٌخ عبد المنعم. 

 ُكتاب الشٌخ خلٌل محمد. 

 ًُكتاب الشٌخ محمد دسوق(). 

 ُكتاب البرزانً فً مسجد المؽربً، قرب باب مكة. 

 ُكتاب الشٌخ الخضٌري فً حارة الشام(). 

فً النزلة وبنً مالك ، باإلضافة إلى كتاتٌب أخرى فً القرى المحٌطة بجدة

 .()والروٌس

ُكتاب زاوٌة : ومن أشهر الكتاتٌب التً ارتبطت بالمساجد، والزواٌا فً جدة

، وُكتاب زاوٌة أبً عنبة، عثمان بن عفان، ومن معلمٌها السٌد محمود عطٌة

وُكتاب مسجد ، وُكتاب مسجد فرج ٌسر، وُكتاب مسجد الشافعً بحارة المظلوم

 .  ()وُكتاب مسجد الحنفً بحارة الشام، المعمار بحارة المظلوم أٌضاً 

كان أشهرها ُكتاب الفقٌهة خدٌجة ، وكانت هناك كتاتٌب خاصة لتعلٌم البنات

" واشتهر من الفقٌهات ، ، وُكتاب المعلمة فاطمة الطٌب حسن الهزازي()الشامٌة 

كدوانة وفتاحة وراجخانة وحجارة وعابشة نمر، واشتهرت قبلهن نور قاضً، " 

 (.)وخدٌجة شامً

، "بالخطاط "وكانت تسمـى ، وقد تخصصت بعض الكتاتٌب بتعلٌم الخط

والتً تإهل المتخرج للعمل فً إحدى الوظابؾ الكتابٌة، أو فً مسك الدفاتر 

                                                 
( . ٓٓٗ ص ،ٔ ط،جدة:  طرابلسً(

  .هـٖٓٗٔ/ٓٔ/ٔٔمقابلة مع السٌد عمر العمودي فً مكتبه بحارة المظلوم بتارٌخ  ()

( . 7ٓٔص، جدة: باطرفً (

( . 7ٓٔص، جدة :  باطرفً(

( . ٕٕص، مبلمح:  مؽربً(

( . ٖٓٗ ص،ٔط،جدة:  طرابلسً(
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ومن أشهرها ُكتاب الشٌخ طه رضوان، الذي علم هذا الفن لعدد من ، ()الحسابٌة

 .()أبناء مدٌنة جدة وتجارها

 :المدارس الحكومٌة: ثانٌاًال 

هً المدارس الرسمٌة التً تدٌرها الدولة، إذ ٌتم تعٌٌن مدٌرها، ومعلمٌها، 

، ()(مكاتب  )وجمعها  (مكتب)وباقً منتسبٌها، من قبل الدولة، وتسمى عادة 

، وعلى الرؼم من أن التعلٌم فً المدارس العثمانٌة قد قسم إلى خمس مراحل

المدارس الرشدٌة : إالأنه لم ٌوجد بجدة سوى نوعٌن من المدارس الحكومٌة

 .االبتدابٌة والمتوسطة

 :المدرسة الرشدٌة اوبتدائٌة-  

/ هـ9ٕٔٔ)ظهرت أول مدرسة رشدٌة ابتدابٌة حكومٌة فً الحجاز بجدة عام

، ولقد قام بعض التجار من أهل جدة بالتبرع من مالهم الخاص لبناء (م87ٗٔ

، نظراً للضابقة المالٌة التً كانت تعٌشها الدولة العثمانٌة فً أواخر ()المدرسة

 .القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر المٌبلدي

، أنه (م888ٔ/هـ ٖ٘ٓٔ)وورد فً التقرٌر السنوي لوالٌة الحجاز فً عام 

، زادت فً السنة التً تلتها إلى ()ٌوجد فً حـارات جدة تسع مدارس ابتدابٌة

وٌرجح أن المراد بالمدارس هنا الكتاتٌب الموجودة بالمدٌنة، ، ()عشر مدارس

باإلضافة إلى المدرسة الحكومٌة الرشدٌة االبتدابٌة الوحٌدة ،  ومما ٌإكد ذلك ما 

فً تقرٌره السري  (م 9ٔٓٔ/هـ9ٕٖٔ )()(Monahan)أورده القنـصل موناهان

                                                 
.  8ٗص، التعلٌم األهلً: مقادمً ()

 .   ٓٙالتعلٌم األهلً، ص : شفً ()

.  7ٕٔدراسات، ص: فاضل ()

( )Ochsenwald: Religeon, Society and the State in Arabia,P75.. 

( . ٖٕٔص ، ( هـ ٖ٘ٓٔ ) سالنامة والٌة الحجاز(

( . ٕٕٙص ، ( هـٖٙٓٔ ) سالنامة والٌة الحجاز(

م، واستمر فً 9ٓ7ٔ/مارس /ٔهو جمٌس هنري موناهان، عٌن قنصبل برٌطانٌا بجدة بتارٌخ  ()

. Al Amr: The Hijaz, P255م 9ٕٔٔ/ ٌناٌر/ٕٙعمله إلى 
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، بؤن عدد المدارس االبتدابٌة فً جدة هو مدرسة ()(Lauther)الوثر .إلى ج

وأن هذه المدرسة لو أؼلقت لما تبقى فً جدة سوى الكتاتٌب الصؽٌرة ، واحدة فقط

 ()وهو نفس ما ذكره محمد األمٌن، ( )االعتٌادٌة لتحفٌظ القرآن

بؤن عدد المدارس االبتدابٌة هو مدرسة واحدة فقط، وتسع  (م 9ٓٓٔ/هـ8ٖٔٔ)

 . (كتاتٌب)مدارس للصبٌان 

وٌلتحق الطالب بها بعد إلمامه التام بمبادئ القراءة، والكتابة، ودراسة ثبلثة 

أجزاء من القرآن الكرٌم، مع حفظ بعض السور القصٌرة عن طرٌق الكتاب، أو 

، وٌدرس فٌها الطبلب القرآن المجود، وعلم ()تخرجه من المرحلة التحضٌرٌة

التجوٌد، وأصول التفسٌر، وعلم التوحٌد، وعلم الفقه، والتربٌة، والنحو 

، والخط، والحساب، ()والصرؾ، والببلؼة، وآداب اللؽة التركٌة والعربٌة 

 (.)ومدة الدراسة فٌهـا ثبلث سنوات، ()والسٌرة النبوٌة

)عشرٌن طالباً فقط(م9ٓٓٔ/هـ8ٖٔٔ)ولقد بلػ عدد طبلبها فً عام  ) . 

أن أبناء العرب ال ٌستفٌدون من هذه المدارس سوى تعلم  »وذكر نصٌؾ 

وتتؤخر ، وأن رواتب أساتذتها قلٌلة، بعض المبادئ المدرسٌة، واللؽة التركٌة

كثٌرا، مما ٌسبب إحباطاً لهم ٌنعكس تؤثٌره على مستوى التعلٌم فً هذه 

 «.()المدارس

                                                 
وسفٌر برٌطانٌا فً تركٌا، تدرج فً السلك الدبلوماسً إلى أن تقاعد عن  دبلوماسً برٌطانً ()

، ٔالجزٌرة العربٌة، مج: صفوة. م، وتوفً بعد ثبلث سنوات من تقاعده9ٖٔٔالوظٌفة عام 

.   ٙٔٔص

( . 9ٗٔص، ٔمج، الجزٌرة العربٌة:  صفوة(

(  .ٖٕٔخدمات العثمانٌٌن، ص :  محمد األمٌن(

(  مجلة ، بجدة والطابؾ فً أواخر العهد العثمانًالمدارس األهلٌة: بن دهٌشعبداللطٌؾ عبدهللا  (

. ٓٙٔ صم،98ٗٔدٌسمبر/هـ٘ٓٗٔالدارة، العدد الثالث، السنة العاشرة، ربٌع الثانً

( .  ٕٗ٘اإلدارة العثمانٌة، ص: عوضعبدالعزبز  (

( . ٓٙٔالمدارس األهلٌة، ص:  ابن دهٌش(

 ( . 7ٕص، التعلٌم: ، الشامخٕٗ٘اإلدارة العثمانٌة، ص: عوضعبدالعزٌز  (

( )Ochsenwald: Religeon, Society and the State in Arabia,P75.. 

( . ٕٔٔ,ٔٔٔص، ماضً الحجاز:  نصٌؾ(
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أعلنت الحكومة العثمانٌة عن اعتزامها بناء  (م9ٔٓٔ/هـ 8ٕٖٔ)وفً عام 

 .()مدرستٌن خارج سور المدٌنة فً قرٌتً النزلة وبنً مالك

بقولها على ، إلى ذلك األمر (م 9ٖٔٔ/هـٖٖٔٔ)"الحجاز"وأشارت صحٌفة 

 أن الحكومة العثمانٌة قد خصصت مبلػ ثبلثة وأربعٌن ألؾ »لسان أحد المهندسٌن

قرش، تحسبا لتكلفة إنشاء مبنٌٌن حدٌثٌن لمدرستً بنً مالك، والروٌس 

وذكر بؤنه قد تقرر شراء دار للمدرسة ، «كل مدرسة على حدة ، االبتدابٌة

 .()االبتدابٌة فً النزلة

حٌث ورد فً ، إال أن هذه القرارات كلها لم ٌتم تنفٌذها على أرض الواقع

ونزلة بنً ،  أنه لٌس حول جدة ؼٌر ثبلث قرى وهً الروٌس»صحٌفة أم القرى

وقد فتح فً كل واحدة من هذه القرى ُكتاب لتعلٌم الصؽار ، والنزلة الٌمانٌة، مالك

، ولو كان هناك مدارس لما اضطر األهالً «()القرآن الكرٌم والقراءة والكتابة

إلى افتتاح الكتاتٌب، وربما كان انشؽال الدولة العثمانٌة باألمور السٌاسٌة  أجل 

 .تنفٌذ مثل هذه المشارٌع

 :المدرسة الرشدٌة المتوسطة-ب

صدرت موافقة السلطان  (م8ٙ9ٔ/ هـ8ٕ٘ٔ)تذكر أحد الوثابق أنه فً عام 

، وورد ()العثمانً بإنشاء مدرسة رشدٌة متوسطة واحدة فً كل من مكة وجدة

، وكان اسمها المكتب ()(م889ٔ/ هـ ٖٙٓٔ) عام ةذكرها فً سالنام

ثم تطورت لتصبح ، ،وهً من المدارس التً كانت ُكتاباً فً األساس()الرشدي

، وتقع المدرسة فً الجهة الؽربٌة ()مدرسة نظامٌة، مدة الدراسة بها أربع سنوات

الؽربٌة من حارة الشام، قرٌبا من سوق الندى أمام مسجد الباشا من الناحٌة 

                                                 
 ( .  8ٕص، التعلٌم:  الشامخ(

(  .ٙٓٔص، التعلٌم:  الشامخ(

( . ٖص (م 9ٕٙٔ ٌونٌه ٖٓ/هـٖ٘ٗٔ محرم ٖٓالسنة الثانٌة،  (8٘)العدد  ) صحٌفة أم القرى (

. 9٘ٔمراسبلت، ص: صابان ()

(  .ٕٕ٘، ص(ٖٙٓٔ) سالنامة والٌة الحجاز (

محمد نصٌؾ حٌاته وآثاره، المكتب اإلسبلمً، : محمد أحمد سٌد أحمد و عبده بن أحمد العلوي ()

 . ٓٔٔط، ص.ت، د.اإلسبلمً، د

 .88ٖ ص ، دراسات:فاضل ()
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،لوحة (ٓٔ)الؽربٌة، ورباط بادٌب من الناحٌة الشمالٌة، خرٌطة رقم

رحمه )،ولقد أزٌلت المدرسة بالكامل فً توسعة شارع الملك عبدالعزٌز (8ٔ)رقم

 .(هللا

، فإن مبنى المدرسة تكون من (8ٕ)ومن خبلل الصورة الجوٌة، لوحة رقم

مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ٌتكون من دورٌن ٌطبلن على فناء من الجهتٌن 

 .الشمالٌة والشرقٌة

، التً صدرت فً (السالنامة  )وقد ورد فً التقرٌر الرسمً لوالٌة الحجاز

، أن فً جدة مدرسة رشدٌة واحدة، وفٌها معلمان، (م 888ٔ/هـٖٙٓٔ)عام 

 (.)أحدهما للرٌاضٌات، وتضم ثمانٌة وثبلثٌن تلمٌذاً 

أن بالمدرسة نحو مبة  (م9ٓ9ٔ/ هـ7ٕٖٔ)وذكر محمد البتنونً فً رحلته 

وعشرٌن تلمٌذاً، وأن مستواها الدرسً أقل من مستوى مكاتب األوقاؾ 

 .()المصرٌة

فً تقرٌره السري إلى السٌر  (Monahan)وٌذكر القنصل موناهان

 تلمٌذاً 9ٓأن المدرسة تضم (م9ٔٓٔ/هـ9ٕٖٔ)فً عام (Lauther)الوثر.ج

 .() تلمٌذ فً العام الذي ٌلٌه ٕٓٓوخمسة معلمٌن، وٌإمل أن ٌكون فٌها نحو 

بؤن المدرسة ذات أبهة »فً تقرٌره  (Monahan)وأضاؾ القنصل موناهان

 وأنه سوؾ ٌعمل لمبناها تعدٌبلت فً الفترة التً تكون الدراسة فٌها «عظٌمة

ٌُجلب لها معلمون جدد من األستانه ، توقفت  . ()كما أنه سوؾ 

قاموا ،  والتحق بالتدرٌس فً هذه المدرسة معلمون ٌتقنون اللؽة التركٌة

بتدرٌس القرآن الكرٌم، والعلوم الدٌنٌة، وقواعد اللؽات العربٌة، والتركٌة، 

باإلضافة إلى تعلٌم الخط، وتارٌخ اإلمبراطورٌة العثمانٌة، ، والفارسٌة

 .()والجؽرافٌا، والحساب، والهندسة، والجبر، والرٌاضة البدنٌة، والرسم

وألن المدرسة تدرس باللؽة التركٌة فإنه لم ٌلتحق بها سوى أبناء الموظفٌن 

أما بقٌة أهل البلد فلم ٌقبلوا ، وأبناء من كانت لهم صلة بالحكومة التركٌة، األتراك

                                                 
(   .ٕٕ٘ص، (هـٖٙٓٔ ) سالنامة والٌة الحجاز(

(  . 7ٙ،77 ص، الرحلة الحجازٌة: البتنونً(

 (  . 9ٗٔ ص،ٔمج،  الجزٌرة العربٌة:صفوة(

(  .9ٗٔ ص،ٔ مج، الجزٌرة العربٌة: صفوة(

(  .ٓٓٔص،  الصبلت الحضارٌة :  الحامد،ٙٓٗ ص ،ٔ ط، جدة: طرابلسً(
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 .()"تترٌك العرب"علٌها؛ ألنهم خافوا أن ٌكون الؽرض منها هو 

كما كان من أسباب عزوؾ األهالً عن هذه المدرسة خوفهم من أن تكون 

حٌث إن المدارس ، ()وسٌلة إلجبار أبنابهم على االلتحاق بالسلك العسكري

ٌُدرس فٌها ضباط من مختلؾ  الرشدٌة فً بادئ األمر كانت مدارس عسكرٌة 

  . ( )الرتب

تم تحوٌل المدرسة الرشدٌة إلى الهاشمٌة،  (م9ٔٙٔ/هـٖٖ٘ٔ )وفً عام 

، وقد استمر مبنى المدرسة قابماً حتى هدم فً ()وتعرٌب مواد الدراسة بها

وعند قٌامً بزٌارة مٌدانٌة للمنطقة، وجدت أن ، ()السبعٌنات الهجرٌة لتداعٌه

رحمه )موقع المدرسة، دخل جزء كبٌر منه ضمن توسعة شارع الملك عبدالعزٌز

 (. ٘ٔ)، خرٌطة رقم(هللا

 :()المدارس األهلٌة: ثالثاًال ًال

شعر أهالً جدة بضرورة إدخال التعلٌم باللؽة العربٌة، بعد أن رأوا أن 

حتى ، الدراسة فً المدارس الحكومٌة العثمانٌة تركز على التدرٌس باللؽة التركٌة

أن قواعد النحو العربً كانت تدرس بالتركٌة، كما شعروا بقصورهم فً مٌدان 

التعلٌم عن مستوي جٌرانهم من الـدول العربٌة كمصر، والشام، والعراق، 

، فرأوا ضرورة تؤسٌس مدارس أهلٌة خاصة لتكون نواة تعلٌم منظم، ()وتونس

ومتطور فً جدة خاصة، والحجاز بصفة عامة، وفٌما ٌلً استعراض ألهم 

 :المدارس األهلٌة التً تؤسست فً العصر العثمانً

 :مدرسة النجاح-  

قام كٌل من الشٌخ أحمد شاهٌن، ومحمد أفندي المفتً من مصر، 

                                                 
(  .ٖٖص، التعلٌم:  الشامخ(

(  .ٖٖص، التعلٌم:الشامخ(

(  .ٔٓٔص،  الصبلت الحضارٌة: الحامد(

( ، م98ٔٔ أبرٌلٗٔ/هـٔٓٗٔاالخر جمادىٓٔخاص، عدد اقرأ، مجلة : مقابلة مع الشٌخ صالح كٌال(

 .7ٗٔص

(   .ٓٔٔ ص، محمد نصٌؾ حٌاته:محمد أحمد(

(  بل من قبل مإسسٌها ، وال ٌتم تعٌٌن منتسبٌها من قبل الدولة، هً المدارس التً ٌقٌمها األهالً(

 .7ٕٔ ص ، دراسات: فاضل. أو تستوفى األجور من الطلبة،الذٌن ٌتحملون نفقاتها

(  .ٖ٘ٔ ص ،تارٌخ مدٌنة جدة : األنصاري(
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وعبدالعزٌز شمس، وعبد الرحمن شمس، وعبدالمقصود خوجه، من أهالً جدة 

، ()(م899ٔ/هـ7ٖٔٔ)بتؤسٌس أول مدرسة أهلٌة بجدة، باسم مدرسة النجاح عام 

 .وتقدٌم المساعدات المالٌة، والعلمٌة لدعم هذا المشروع الخٌري العلمً النافع

كما ساعدهم أهالً جدة بالتبرع بالمال، وعرض الخبرات العلمٌة، 

، ()والمساعدة بالتدرٌس، ممن لدٌهم معرفة بذلك كالحاج محمد على رضا زٌنل

إال أن هذه الموارد المالٌة لم تكن ، إضافة إلى ما ٌقدمه أولٌاء األمور من تبرعات

وقد ، تكفً المدرسة، مما دفع إدارة المدرسة إلى طلب مساعدة الحكومة العثمانٌة

وافقت الحكومة العثمانٌة على ذلك، ولكن بشرط إدخال اللؽة التركٌة فً 

، مع الفقه الحنفً، بعد أن كانت اللؽة العربٌة من نحو وصرؾ، مناهجها

 .()من أهم مواد المدرسة، والمطالعة العربٌة، والتارٌخ، والحساب، والتجوٌد

ورؼم الدعم الذي قدمته الحكومة العثمانٌة لهذه المدرسة، فإنها أؼلقت 

وقد ٌكون  تؽٌٌر لؽة ، ( )(م9ٓ7ٔأو9ٓٙٔ/هـٕٖ٘ٔهـ أوٕٖٗٔ)أبوابها فً عام 

وافتتاح مدرسة الفبلح سبب من أسباب ، لؽة الدراسة فً المدرسة إلى لؽة أجنبٌة

 . إؼبلق المدرسة؛ النصراؾ الطبلب عنها

 :مدرسة الطرابلسً- ب

نتٌجة لما قامت به الحكومة العثمانٌة من تحوٌل مدرسة النجاح من التدرٌس 

قام أهالً جدة بإنشاء مدارس تهتم باللؽة ، باللؽة العربٌة، إلى اللؽة التركٌة

                                                 
( العدد ،  المنهل، مدرسة النجاح قبل مدرسة الفبلح فً جدة: محمد العبد الرحمن الفضل(

 ، المدارس األهلٌة: أبن دهٌش،ٖ٘ٙ ص،(م9ٙٓٔدٌسمبر/هـ8ٖٓٔجمادى الثانٌة )ٙ

.  ٘٘ٔ،ٗ٘ٔص

من أسرة عرٌقة ٌرجع نسبها إلى الصحابً الجلٌل عمرو بن ،هو محمد علً زٌنل بن الرضا ()

 هاجر  والده من بلد ٌقال له بستك  بإٌران ،م88ٖٔ/هـٖٓٓٔولد  سنة  (رضً هللا عنه)العاص 

 تعلم القراءة والكتابة فً دار والده على أٌدي بعض ،م8ٗٓٔ/هـٕٙ٘ٔإلى مدٌنة جدة عام 

 كان شؽوفاً بالعلم ، والفارسٌة ممن ٌعملون فً بٌت والده، وتعلم اللؽة اإلنجلٌزٌة،علماء عصره

م فً بومباي  9ٙ9ٔأكتوبر ٕٔ/ هـ89ٖٔشعبان ٕ هللا ٌوم االثنٌن ة انتقل إلى رحم،منذ الصؽر

 الشٌخ محمد نور رابد التعلٌم فً :بو ملحهأ إبراهٌم محمد .عن عمر ٌناهز التسعٌن سنة 

 : سعٌد محمد منشً الُعمري،8ٖٔ ص،ٔج ، أعبلم: مؽربً،ٖٖ ص ،م99ٕٔ ،ٔاإلمارات ط

هـ فً المملكة 7ٖٖٔهـ إلى عام ٖٕٖٔالدور التربوي والثقافً لمدارس الفبلح منذ إنشابها عام 

 : محمد أحمد الشاطري،8ٗ ص ،ٔ ط، عــالم المعرفة للنشر والتوزٌع، جدة،العربٌة السعودٌة

  .ٖٙ ص ،م977ٔ ،ٔ ط، جدة، دار الشــرق،محمد علً زٌنل

(  .ٖ٘ٙص،  مدرسة النجاح: الفضل(

(  .ٙ٘ٔص، المدارس األهلٌة:  ابن دهٌش،ٖ٘ٙص،  مدرسة النجاح: الفضل(



 

 

( 143) 
 

 العربٌة، لتحافظ على هوٌة أبنابهم، ومنهم الشٌخ عبدالكرٌم مراد الطرابلسً،

 .()(م9ٕٓٔ/هـٕٖٓٔ)الذي أسس مدرسة الطرابلسً األهلٌة عام 

وكان ، واعتمدت المدرسة على التبرعات، واإلعانات التً ٌقدمها أهل الخٌر

والحساب، ومن شروط ، والفقه، والقرآن الكرٌم، والكتابة، ٌدرس فٌها القراءة

االلتحاق بهذه المدرسة، أن ٌكون الطالب قد التحق ودرس مبادئ القراءة، 

أي أن الهدؾ من المدرسة التعلٌم ، ()والكتابة، والحساب فً أحد الكتاتٌب

 .لمراحل متقدمة

ؼٌر أن المصاعب المالٌة قد أخذت هً األخرى تعرقل استمرارها فً أداء 

من افتتاحها، أو بعد ثبلث سنوات كما ( )مما أدى إلى إؼبلقها بعد سنتٌن، رسالتها

 .()ٌإكد ذلك عبدهللا بن عرٌؾ

كمدرسة الشٌخ شمس، ومدرسة ، وتم افتتاح عدد من المدارس الخاصة

 (.  )الشٌخ أحمد شاهٌن، لكنها لم تستمر طوٌبل

 :مدرسة الفالح- ج

وفً ، لم ٌكن مسموحاً بافتتاح المدارس إال بتصرٌح من الحكومة التركٌة

ؼرفة فً بٌت  انتظار التصرٌح استؤجر مإسس الفبلح الحاج محمد علً زٌنل

واتفق مع أحد ، ()وكان عدد الطبلب ستة طبلب فقط، ()فً حارة الشام" زاكر"

أحد المعلمٌن على تعلٌم القرآن، ومبادئ القراءة والكتابة للطبلب، فً الفترة 

مابٌن صبلتً المؽرب، والعشاء، وقد اختار هذا الوقت حتى ال ٌلفت له أنظار 

وخوفاً على طبلب ، حٌث إنه لم ٌتحصل على التصرٌح بعد، الحكومة العثمانٌة

                                                 
(  .8٘ص،  التعلٌم: الشامخ،ٙ٘ٔص،  المدارس األهلٌة: ابن دهٌش(

 (  .8٘ ص، التعلٌم: الشامخ،ٙ٘ٔص،  المدارس األهلٌة:ابن دهٌش(

(  .7٘ٔص،  المدارس األهلٌة: ابن دهٌش(

(   مع الحاج محمد علً زٌنل أحد رواد البحث العلمً فً ببلدنـا : عبدهللا عرٌؾ(

 .ٗ٘ٙٔص، م9ٙ9ٔمارس /هـ88ٖٔذي الحجة 9ٕالمجلد ،ٕٔع،المنهل

(  .ٖ٘ٔص ،تارٌخ مدٌنة جدة : األنصاري(

  .ٕٕٖص، ٔج،  أعبلم:مؽربً ()

  .ٕٖ ص، الحضارة والتراث،مدارس الفبلح ()
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اتفق مع مجموعة ، المدرسة، أثناء خروجهم من بٌوتهم، ورجوعهم إلٌها فً اللٌل

وذلك بعد ، من أصدقابه على مرافقة الطبلب فً ذهابهم، وعودتهم من المدرسة

، ومنه إلى بٌت قاسم سلٌمان ()موافقة أولٌاء أمورهم، ثم نقلت إلى بٌت الجمجوم

واستمروا على هذا الوضع حتى تم الحصول على التصرٌح ، المٌمنً بحارة الشام

فاشترى منزل ٌوسؾ ، من الحاكم العثمانً، الفتتاح مكتب لتعلٌم القرآن الكرٌم

، ()بمال زوجته، التً تبرعت بحلٌها ألجل المدرسة، ()، بحارة المظلوم()بك

، فجعله ()بعد أن رأى أن المبنى صالح فً موقعه، وتصمٌمه لٌكون مدرسة وقتبذ

، تٌمنا بالفبلح الذي "الفبلح"، وسماها (م9ٓ٘ٔ/هـٖٕٖٔ)فجعله مدرسة عام

، ثم تنازل بعض من لهم أرض مبلصقة ()ٌدعو إلٌه المإذن عند كل صبلة

، وقد ()للمدرسة عنها بدون مقابل، وإنما رؼبة فً خدمة العلم فً هذه المدٌنة

وذكر ، ()تولى مإسس المدرسة دفع جمٌع النفقات الخاصة بالمدرسة لفترة طوٌلة

، كما قام () ألؾ جنٌه ذهب سنوٌا على مدارس الفبلحٖٔوذكر أنه كان ٌنفق 

عدد من الخٌرٌن بوقؾ منازل لهم، وأراضً تدر فً رٌعها على مصارٌؾ 

 :ومن الذٌن أوقفوا لصالح المدرسة، ()المدرسة، وذلك ابتؽاء وجه هللا تعالى

، وقد فوجا الحاج محمد علً زٌنل بعد وفاة ()الشٌخ محمد أحمد الزهرة- 

الشٌخ محمد الزهرة، بؤنه أوقؾ البٌوت على الفبلح، فما كان منه إال أن قبل 

                                                 
  .٘ٓٔص، جدة: باطرفً ()

 ،تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري .باشكاتب الحجر الصحً فً جدة أواخر العهد العثمانً  ()

 .ٖ٘ٔص

(  .٘ٓٔص، جدة:  باطرفً،ٖ٘ٔص ،تارٌخ مدٌنة جدة : األنصاري(

 . ٙٗ ص ، محمد علً زٌنل: الشاطري. ابنة عم المإسس ،خدٌجه بنت عبد هللا علً رضا ()

 .ٙٗ ص ، محمد علً زٌنل:الشاطري ()

(  .ٙص،  الحضارة والتراث، مدارس الفبلح(

 . ٖ٘ٔ ص،تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري ()

( . 7٘ٔص، المدارس األهلٌة:  ابن دهٌش(

  .ٕٖص،  الحضارة والتراث،مدارس الفبلح ()

(  .٘ٓٔص، جدة:باطرفً، ٗ٘ٔ,ٖ٘ٔ ص،تارٌخ مدٌنة جدة :األنصاري (

(  : مؽربً.اشترى عدة بٌوت وأوقفها على مدرسة الفـبلح ،   كان من أشهر المقربٌن فً جدة(

 .8ٓٔص ،مبلمح
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 .()وصٌته

 .()ومنهم الشٌخ عبدهللا هاشم، أوقؾ داراً بحارة المظلوم- 

وقؾ الشٌخ مصطفى بن علً النٌبلوي للعقار الكابن بحارة الٌمن، والمستودع -

 .الكابن بباب شرٌؾ

 .وقؾ الشٌخ حسونة بن علً البسطً المؽربً، للمنزل الكابن بحارة الشام- 

وقؾ الحاج محمد علً زٌنل لداره الكابنة بحارة الشام، جنوب وقؾ ؼلوم، - 

والدار الكابنة بحارة المظلوم، والدار المعروفة بالمجتمع، واألرض المعروفة 

 . ببرحة عاشور

 .وقؾ الحاج محمد بن ؼلوم بن محمد لدار قدٌمة بحارة الشام،قابمة على حكر- 

 .وقؾ الشٌخ علً بن سالم العمٌري للدار الكابنة بحارة المظلوم- 

وقؾ الشٌخ عبد الرحمن بن أحمد باصبرٌن للعزلة األرضٌة الكابنة بحارة - 

 .الٌمن

 .وقؾ الشٌخ أحمد محمد صالح باعشن للعزلة الكابنة بحارة الٌمن- 

 .وقؾ الشٌخ شمعون بن عمر الحسنً لعزلتٌن بحارة المظلوم- 

 .وقؾ نور بنت سلٌمان بقصماطً لنصؾ العزلة الكابنة بحارة الٌمن- 

 .وقؾ سلٌم بن ٌحٌى عتٌق حسن سبلمة لدار صؽٌرة بكٌلو ثبلثة طرٌق مكة- 

 .وقؾ حلٌمة بنت عبدهللا الحبشً لعزلة صؽٌرة بحارة المظلوم- 

 .وقؾ بمبا بنت عبد الرحمن النوار لدار كابنة بحارة الٌمن- 

 . لدار بالنزلة الشرقٌةموقؾ عفاؾ بنت إبراهً- 

 .وقؾ المعلم تٌسٌر عبدهللا ساعاتً لدار بالهنداوٌة- 

 .()وقؾ السٌد عبدالحمٌد بن حمٌد الشٌخ - 

وقد كانت هذه األوقاؾ تذكر فً نص الوثٌقة، بما تدره من خٌر، وٌحدد 

سواًء كانت رواتب للمعلمٌن، أومصارٌؾ للطلبة الذٌن ، وجه صرفها مسبقا

 .ٌدرسون بها

                                                 
( . 8ٓٔ ص، مبلمح: مؽربً(

 .ٗٗص،  الحضارة والتراث،مدارس الفبلح ()

.   97، 9ٙص، مدارس الفبلح، الحضارة والتراث ()
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، أن تؤسٌس المدرسة تم فً عام ()وقد ذكرت أؼلب المراجع التارٌخٌة

، بٌنما ٌشٌر النقش األثري الموجود على الباب الجنوبً (م9ٓ٘ٔ/ هـٖٕٖٔ)

وذلك بحساب (م9ٓٙٔ/ هـٕٖٗٔ)للمدرسة أن تارٌخ إنشابها ٌعود إلى سنة 

، وال أرى فً ذلك تناقضاً وإنما ٌثبت الرواٌات التً (9ٖٓ)، لوحة رقم()الجمل

تحدثت عن تنقل مدرسة الفبلح بٌن عدد من المنازل حتى استطاع مإسسها جمع 

 .األموال البلزمة لشراء المبنى، وتوسعته لٌصبح مناسباً للدراسة

 : وكان ٌشرؾ على المدرسة منذ إنشابها مجلس للنظار تكون من

 .الحاج محمد علً زٌنل    ربٌساً -

 .الشٌخ مصطفى النٌبلوي    عضواً -

 .الشٌخ عبد الرإوؾ جمجوم   عضواً -

 .الشٌخ محمد حامد أحمد    عضواً -

 .الشٌخ ٌحٌى محمد صالح سلٌم   عضواً -

 .()الشٌخ محمد عطاء هللا الفارقً الهندي  عضواً -

- Monahan()ٔ9ٓ7 )وقد أثنى علٌها القنصل البرٌطانً موناهان

-مG.Lowther()ٔ8٘8)الوثر.، فً تقرٌره السري إلى السٌر ج(م9ٕٔٔ

ووصل عدد المعلمٌن بها إلى سبعة ، ، وذكر بؤنها نجحت نجاحا كبٌرا(م9ٔٙٔ

وٌعدها الكثٌر بؤنها أهم حدث تعلٌمً ، () تلمٌذإٓ٘وتجاوز عدد طبلبها، معلمٌن

 (. )شهدته والٌة الحجاز، فً مطلع القرن العشرٌن

وٌبٌن الجدول التالً الزٌادة السنوٌة لعدد الطبلب، وأعضاء هٌبة التدرٌس، 

 :()والذي ٌعد مإشرا لنجاح المدرسة فً أداء رسالتها التعلٌمٌة والتربوٌة

                                                 
مدارس الفبلح، ، 7٘ٔص، المدارس األهلٌة: ، ابن دهٌش٘٘ٔ ص،تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

.  ٙص، الحضارة والتراث

 .من هذا البحث (8ٖٗ)انظرص  ()

 . 8ٔٔص،  محمد علً زٌنل:الشاطري ()

. 9ٗٔ، صٔالجزٌرة العربٌة، مج: صفوة ()

(  .ٙ٘ص،  التعلٌم:الشامخ، 9٘ٔ,8٘ٔص ،  المدارس األهلٌة: ابن دهٌش(

(  ، التعلٌم األهلً: شفً،ٙ٘ص،  التعلٌم: الشامخ،9٘ٔ,8٘ٔص،  المدارس األهلٌة :ابن دهٌش(

  . 7ٔٔ ص ، جدة: صابرة،ٕ٘ٔص
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عدد  العام الدرأسً

 المدرسٌن

عدد 

 الفصول

عدد 

 التبلمٌذ

الهٌبة 

 اإلدارٌة

 ٔ ٕٗ ٕ ٖ م9ٓٙٔ-9ٓ٘ٔ/هـٕٖٗٔ– ٖٕٖٔ

 ٔ ٔٓٔ ٕ ٗ م9ٓ7ٔ-9ٓٙٔ/هـٕٖ٘ٔ - ٕٖٗٔ

 ٔ 7ٔٔ ٗ ٙ م9ٓ8ٔ-9ٓ7ٔ/هـٕٖٙٔ-هـٕٖ٘ٔ

 ٔ 7ٖٔ ٗ ٙ م9ٓ9ٔ-9ٓ8ٔ/هـ7ٕٖٔ –ه ٕٖٔ

 ٔ ٙٙٔ ٗ ٙ م9ٔٓٔ-9ٓ9ٔ/هـ8ٕٖٔ - 7ٕٖٔ

 ٔ 9ٗٔ ٗ 7 م9ٔٔٔ-9ٔٓٔ/هـ9ٕٖٔ– 8ٕٖٔ

 ٔ ٕٙٔ ٗ 8 م9ٕٔٔ-9ٔٔٔ/هـٖٖٓٔ– 9ٕٖٔ

 ٔ ٕٙٔ ٗ 8 م9ٖٔٔ-9ٕٔٔ/هـٖٖٔٔ– ٖٖٓٔ

 ٕ ٕٙٓ ٗ 9 م9ٔٗٔ-9ٖٔٔ/هـٕٖٖٔ– ٖٖٔٔ

 ٕ ٕٕٓ ٗ ٔٔ م9ٔ٘ٔ-9ٔٗٔ/هـٖٖٖٔ– ٕٖٖٔ

 ٕ ٕ٘ٙ ٗ ٗٔ م9ٔٙٔ-9ٔ٘ٔ/هـٖٖٗٔ– ٖٖٖٔ

المرحلة التحضٌرٌة : وكانت الدراسة فً المدرسة تتكون من ثبلث مراحل

، المرحلة االبتدابٌة، ومدة الدراسة بها ثبلث سنوات، الدراسة بها ثبلث سنوات

وفً عام ، ()ومدة الدراسة بها ثبلث سنوات ، والمرحلة الرشدٌة

أضٌفت مرحلة أخرى بعد المرحلة الرشدٌة مدتها ثبلث  (م9ٔ8ٔ/هـٖٖٙٔ)

وكانت المقررات التً تدرس حٌنبذ  تجمع بٌن . ()وكانت تسمى بالعالٌة، سنوات

العلوم الدٌنٌة، واللؽة العربٌة، والخط، والتارٌخ، واألمور التجارٌة، والحساب، 

مع تخصٌص وقت طوٌل ، ، واللؽة اإلنجلٌزٌة، والعلوم الصحٌة()ومسك الدفاتر

                                                 
 (  .7ٓٔص،  جدة : صابرة ،ٖ٘ص ، التعلٌم : الشامخ(

    .78 ص، الدور التربوي:الُعمري ()

(  .٘٘، ٗ٘ص ،  التعلٌم: الشامخ (
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 . ()للؽة العربٌة الفصحى

 :()الوصص المعماري

ومسقؾ بالخشب، ، مبنى المدرسة عبارة عن دورٌن مبنً بالحجر المنقبً

وٌتكون تخطٌط المبنى من مسقط أفقً، على شكل مستطٌل ناقص ضلع على 

باللؽة اإلنجلٌزٌة، الضلع الناقص ٌمثل الجناح الشمالً للمبنى،  (u)شكل حرؾ 

، أما الجناحان الؽربً والشرقً من المبنى، فوزعت الؽرؾ فٌهما (8ٙ)لوحة رقم

ؼرفتٌن فً الدور األرضً، ومثلهما فً الدور : بواقع ؼرفتٌن فً كل دور

تمثل فصول الدراسة، ٌفصل بٌنها وبٌن الفناء بلكون محمول على ، األول

دعامات حجرٌة، كانت مكسٌة بالخشب المزخرؾ، وقد تم إزالته، وٌوجد أربع 

ولقد حدثت تؽٌرات على الشكل . ؼرؾ فً كل دور من أدوار الجناح  الجنوبً

 (.9ٓ)الخارجً للمبنى، وحوفظ على التخطٌط العام له، لوحة رقم 

 :الواجهات 

تنخفض عن مستوى الشارع، وتطل على :(الرئٌسة)الواجهة الجنوبٌة

م، ٌتوسطها كتلة ٘ٗ.ٕٓم، تمتد من الشرق إلى الؽرب بطول ٓٔشارع عرضه 

م، معقود بعقد نصؾ دابري، ٕٓ.ٕ م، وارتفاع ٕٓ.ٔالمدخل للمدرسة باتساع 

وقد نزع الباب القدٌم الذي كان قابماً به، وركب بدالً منه باب من الحدٌد حدٌث 

م، 8ٕ.ٌٔفضً إلى ممر مسقوؾ بالخشب، ومنه إلى الدرج البالػ عرضه، الصنع

ٌصعد من خبلله إلى الدور األول، وٌعلو الجناح الجنوبً قبة بصلٌة بنٌت على 

طرٌقة الطراز الهندي، ٌعلوها عدد متتابع من الكور النحاسٌة ذات أحجام 

، كما زٌنت أركان الجناح الجنوبً بقبب صؽٌرة، مٌزت (8ٖ)لوحة رقم، مختلفة

 (.8ٗ)المبنى عن بقٌة المبنً المجاورة، لوحة رقم 

                                                 
(  .9ٗٔ ص،ٔمج ،  الجزٌرة العربٌة: صفوة(

حدث تؽٌرات مختلفة على التخطٌط العام للمدرسة، حٌث أضٌفت للجناحٌن الشرقً والؽربً  ()

 مقابلة شفوٌة مع السٌد ، واألعمدة الخشبٌة، مع إزالة البلكون،ؼرفتٌن بواقع ؼرفة فً كل جناح

-8-ٕٔ/هـ8ٕٗٔ-8-8  بتارٌخ،محمد قاٌد نعمان حارس المدرسة منذ أكثر من ثبلثة عقود

   . فً المدرسة ،م7ٕٓٓ
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ٌعلو المدخل اللوحة التؤسٌسٌة للمدرسة، والمشتملة على تارٌخ تؤسٌس 

 :وأربعة أبٌات من الشعر نصها (م9ٓ٘ٔ/ هـ ٖٕٖٔ)المدرسة

ها بدر مدرسة الفبلح لقد بدا 

 

من نال علومها فقد اهتدى   

فاجنوا ثمار العلم من جناتها  

 

ٌا أهل جدة من جناها اسعدا  

وادعوا لمن أسسها محمدعلً  

 

زٌنل رضا ولمن أعان وسعدا  

تؤسٌسها تارٌخه ٌا صاحب  

 

ها بدر مدرسة الفبلح لقد بدا  

، وقد (8٘)لوحة رقم  تطل على الفناء الؽربً للمدرسة،:الواجهة الغربٌة 

احتوت الواجهة على مستوٌٌن من فتحات الشبابٌك، بواقع شباكٌن كبٌرٌن فً 

الدور األرضً، شباك على ٌمٌن الباب، وشباك فً الطرؾ الؽربً من الواجهة، 

مستطٌلً الشكل رأسً الوضع، وقد قسمت فتحات الشبابٌك إلى ثبلث مناطق 

القسم العلوي عبارة عن حشوة خشبٌة مصمتة معقودة بعقد موتور، زٌنت : أفقٌة

، أما (9ٗ)واجهتها بزخرفة مشعة تنطلق من وردة متعددة الفصوص، لوحة رقم 

القسم األوسط، والسفلً فٌمثبلن مصارٌع الشبابٌك، كل قسم به مصراعان من 

، أما فتحات الدور األول فٌبلػ (9ٗ)لوحة رقم (شٌش)النوع المعروؾ قبلب 

عددها ستة شبابٌك، جمٌعها مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع معقودة بعقد موتور، 

 . تماثل شبابٌك الدور األرضً فً التصمٌم

تماثل تماماً الواجهة الؽربٌة، وقد فتح فً طرفها : الواجهة الشرقٌة

 .     الجنوبً من الدور األرضً مدخل آخر، ٌإدي إلى داخل المدرسة

وٌوجد فً الركن الشمالً الشرقً من تخطٌط المبنى ببر، كان ٌستفاد منها 

 .فً تؤمٌن الماء للمدرسة، وقد ؼطٌت اآلن
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 المبحث الثالث

 األربطـــــــــــــــــة

الشًء ٌربطه، أي  (ربط)وهو اسم فعله ، مفرد رُبط: الرباط فً اللغة

قال ، ()والرباط اسم من رابط مرابطة من باب قاتل إذ الزم ثؽر العدو، ()شده

ِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ هللّاِ : تعالى ٌْ َباِط اْلَخ ٍة َوِمن رِّ ن قُوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا لَُهم مَّ ﴿َوأَِعدُّ

ُكْم ﴾ َوَعُدوَّ
َها : قال تعالى، وٌؤتً بمعنى المواظبة والمحافظة على األمر، () ٌُّ ا أَ ٌَ  ﴿

قُوْا هللّاَ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ﴾ الَِّذٌَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواتَّ
وأطلق ، ()

ٌُبنى للفقراء  . ()الرباط على المكان الذي 

نوع من المبانً العسكرٌة على شكل حصون، وأبراج : والرباط اصطالحاًال 

لٌدافعوا عن ، تقام على الحدود المتاخمة للعدو، ٌعسكر فٌها المجاهدون، للمراقبة

 . ()وٌراقبوا تحركات األعداء ، الحدود

ثم زالت عنها الصفة الحربٌة نتٌجة لتوقؾ الحروب  فً العدٌد من األقالٌم 

ٌوقفها أهل الخٌر، ، ، وأصبحت بٌوتاً للتقشؾ، والعبادة()العربٌة واإلسبلمٌة

، ، والمساكٌن، واألرامل، وؼٌرهم()والمحسنون، على الفقراء المتصوفة

مع حرصهم على توفٌر وسابل ، وٌوقفون علٌها ما ٌضمن بقاءها واستمرارها

، ومطابخ وآبار، الراحة للسكان، وتهٌبة أفضل الخدمات المساعدة من حدابق

                                                 
 مختار :الرازي، ٖٓٙص، ، فصل الراء باب الطاءٕمج،  القاموس المحٌط:الفٌروز آبادي  ()

  .97ص، الصحاح

، ٔط، بٌروت، مكتبة لبنان،  المصباح المنٌر:أحمد بن محمد بن علً الفٌومً المقريء  ()

  .97ص، م98ٙٔ

  .ٓٙ:اآلٌة، سورة األنفال ( )

  .ٕٓٓ:اآلٌة، سورة آل عمران ( )

  .ٖٕٖص، ٔج،  المعجم الوسٌط:، إبراهٌم أنٌس وآخرون8ٕص،  المصباح المنٌر:الفٌومً  ()

مراجعة عباس صالح ،  األربطة بمكة المكرمة فً العهد العثمانً:حسٌن عبد العزٌز شافعً  ()

   .7ٔص، مٕ٘ٓٓ/هــ ٕٙٗٔ، ٔط ، مكة المــكرمة، مإسسة الفرقان للتراث والثقافة، طاشكندي

 الربط والتكاٌا البؽدادٌة فً العهد العثمانً تخطٌطها وعمارتها فً :أحمد محمد حسن الدراجً  ()

  .9ص، مٕٔٓٓ، بؽداد، ٔط " آفاق عربٌة " ، دار الشإون الثقافٌة العامة

-9ٕٖ الشرٌفٌن فً مصر إبان العصر العثمانً فً الفترة من  مخصصات الحرمٌن:محمد بٌومً  ()

  .8ٖ٘ص، ت.ط،د.م، دٕٔٓٓ-7ٔ٘ٔ/هـٕٕٓٔ
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 . ()وطعام، ومبلبس، وؼٌرها، ودورات مٌاه

وانتشرت األربطة فً جدة فً العصر العثمانً، حتى بلػ عددها اثنً عشر 

وتختلؾ ، وبخاصة فً حارة الشام، موزعة على حارات جدة الثبلث، ()رباطاً 

وإمكانات الـواقؾ ، فً سعتها، ورحابتها بحسب مساحة األرض التً بنٌت علٌها

 . المادٌة

وٌقوم التخطٌط األساسً للرباط على وحدة الخلوات المفتوحة على صحن 

ومن أمثلة ، والذي انتشر فً الكثٌر من المبانً اإلسبلمٌة، المبنى المكشوؾ

، أعمال العثمانٌٌن التً بنٌت بطرٌقة الصحن المكشوؾ، خان األمٌر ببورصة

، وخان شنكل فً شارع (مٖٓٙٔ-ٕٖٙٔ/هـ7ٕٙ-7ٓ7)زمن السلطان أورخان 

الذي ُبنً ، وخان حسن باشا فً إستانبول، (مٕ٘٘ٔ/هـ9ٕ9)أتبازار فً أنقرة 

وفً . ()(م7٘ٗٔ-7ٖٓٔ/هـ8ٙٔٔ-ٖٗٔٔ)فً عصر السلطان محمود األول

ورباط ٌاقوت ، (م87٘ٔ/هـ9ٕٕٔ)()الجزٌرة العربٌة رباط مظهر األحمدي

فً جدة  (م8٘ٔٔ/هـ 7ٕٙٔ)ورباط بادٌب ،  فً المدٌنة المنورة()الماروانً

 . وؼٌرها

كما عرؾ بؤربطة جدة تخطٌط العزل المستقلة، والمكونة من دورٌن مع 

، وسارة (ٔ)كما فً رباط سارة نصٌؾ، مدخل خاص ٌفتح على الشارع

 . ورباط ٌاقوت باجنٌد، (ٕ)نصٌؾ

ٌظهر على شكل مباٍن ، ونلحظ نوعا ثالثا من تخطٌط األربطة فً مدٌنة جدة

وربما لم ٌكن ، كبٌرة تصل إلى أربعة أدوار دون فناء داخلً أوعزل مستقلة

ولكن أصحابها، أو الورثة رأوا ، الهدؾ األول من هذه المبانً أن تكون رباًطا

                                                 
 .٘ٔالربط والتكاٌا ص : الدارجً ( )

  .9ٓٔص،  (هـٖٖٓٔ) سالنامة والٌة الحجاز  ()

مجلة جامعة ،  دار الضٌافة بمكة المكرمة فً عصر السلطان عبد الحمٌد الثانً:عادل ؼباشً ()

  .ٕٕٓص، م 99٘ٔ/هـ٘ٔٗٔ، العدد العاشر، السنة الثامنة، أم القرى

ٌطل على شارع ،  فً حارة األؼوات فً نهاٌة زقاق الموالٌد،ٌقع الرباط فً المدٌنة المنورة ()

  .الملك عبد العزٌز بالطرٌق المإدي إلى باب النساء 

  .ٌقع فً زقاق البقٌع بحارة األؼوات من الجهة الشرقٌة للمسجد النبوي الشرٌؾ  ()
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ومن  (سبحانه وتعالى)وقفها وجعلها رباطاً، طمعاً فً األجر والمثوبة من عند هللا 

 (. 7ٕٔ)لوحة رقم ، أمثلة ذلك رباط المٌمنً فً حارة الشام

رباط : وتحمل بعض هذه األربطة اسم الواقؾ الذي أوقؾ الرباط مثل

والخنجً ، ورباط الخنجً الكبٌر، (ٕ ،ٔ)ورباطً سارة نصٌؾ ، بادٌب

أما البعض األخر فٌطلق علٌه اسم الفبة التً تسكن الرباط، وهو وقؾ . الصؽٌر

 . ورباط الصومال، رباط السادة: علٌهم مثل

، وقد خلقت هذه األربطة نظاًما اجتماعٌاً تكافلٌاً بٌن أفراد المجتمع اإلسبلمً

شعر فٌه أفراده بعظمة الدٌن اإلسبلمً الذي كفل لهم حق العٌش فً عز وسعادة، 

 : وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً ألهم هذه األربطة، مع إخوانهم المسلمٌن

 : ()الكبٌر ()رباط الخنجً -

أمام مسجد أبً ، ٌقع الرباط فً الجهة الشمالٌة الشرقٌة من حارة الشام

وٌرجع تارٌخ بنابه إلى النصؾ األول . (7ٔ)، شكل رقم (ٓٔ)عنبة، خرٌطة رقم

 . النصؾ األول من القرن العشرٌن المٌبلدي، من ا لقرن الرابع عشر الهجري

 : المعماريالتخطٌط

ٌتكون الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ؼٌر منتظم األضبلع، طول 

م، وطول ضلعه ٓٗ.ٙٔم، وطول ضلعه الشرقًٓٙ.ٙٔضلعه الؽربً

م، لتبلػ مساحة الرباط الكلٌة ٓٗ.ٕ٘م، وطول ضلعه الجنوب7.7ًٕٓالشمالً

 .ٕمٖ٘.ٖٗٗ

وٌتكون الرباط من دورٌن من البناء التقلٌدي، بنٌت جدرانه بطرٌقة 

وزٌنت جدرانه بطبقة من ، ()المدامٌك من الحجر المنقبً المدعم بعروق الخشب

                                                 
 سالنامة والٌة الحجاز . وتجارها، أحد أعٌان جدة،هو الحاج محمود بن محمد قاسم الخنجً ()

  .ٖٗٔص، (هـٖٔٓٔ)

 مما ساهم فً تدهور ، والخارجٌة تصدعات، وتوجد بجدرانه الداخلٌة،المبنى مهجور حالٌاً  ()

 وقد ،(9ٙ) لوحة رقم ، كما تؤثرت طبقة البٌاض للجدران من الداخل والخارج،حالته اإلنشابٌة

 .امتلا بالقمابم واألوساخ 

 تقرٌر محفوظ باإلدارة العامة لؤلوقاؾ ،ٔ ج، األربطة الحكومٌة بمدٌنة جدة:محمد رأفت فٌره ()

  .7ٙ ص،والمساجد بمحافظة جدة
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 .وسقؾ بالخشب، مبلط النورة

كل شقة عبارة عن ، وتبلػ عدد وحدات الرباط ثمانً عشرة شقة صؽٌرة

بواقع أربع عشرة شقة فً الدور األرضً، وأربع ، ؼرفة وصالة ومطبخ وحمام

ٌتوسطها فناء داخلً مستطٌل ، فً الدور األول، موزعة على جمٌع جهات المبنى

ومن جهة ، الشكل، ٌفصل بٌنه وبٌن الشقق رواق ٌرتكز على جدران الؽرؾ

، لٌعطً شكبلً جمٌبلً للفناء، الفناء ٌرتكز على دعابم حجرٌة معقودة بعقود مدببة

وٌمنع دخول أشعة ، وٌحمً السكان من أشعة الشمس أثناء التنقل بٌن الوحدات

وكذلك لٌسمح بمرور تٌار هوابً ٌلطؾ من حرارة ، الشمس المباشرة إلى الؽرؾ

 .الجو

 :  الواجهــــــــــــــات

شارع أبً )م ٕٓ.8تطل على شارع عرضه : (الربٌسة)الواجهة الؽربٌة

ٌتوسطها مدخل مرتد إلى الداخل، ٌبلػ ، مٓٙ.ٙٔ، وٌبلػ طولها(ةعنب

معقوداً بعقد موتور، وقد استبدل بالباب القدٌم ، م٘٘.ٕم، وارتفاعه 8ٖ.ٔاتساعه

ٌفضً إلى ممر مسقوؾ ، الذي كان قابماً به باب من الحدٌد حدٌث الصنع

ٌإدي إلى الفناء الداخلً، ومنه إلى بقٌة ، بالخشب المحمول على عقود مدببة

 (.99)الؽرؾ، لوحة رقم

،                واحتوت الواجهة على ثمانٌة شبابٌك، بواقع أربعة شبابٌك فً كل دور

،  وٌعلوها مناور صؽٌرة مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع، ومثلها فً الدور األول

زٌنت ، م7ٔ.ٕم، وارتفاعهاٗ.ٔاتساعها ، تؤخذ وضعاً رأسٌاً مستطٌل الشكل

واجهاتها بشرابح خشبٌة خالٌة من الزخرفة، واستخدمت مصبعات حدٌدٌة فً 

كما عمد المعمار إلى إحاطة . شبابٌك الدور األرضً، للزٌادة فً حماٌة المبنى

شبابٌك الدور األرضً بعقود حجرٌة ثبلثٌة الفصوص، وعقود نصؾ دابرٌة 

لتكسب واجهة ، إضافة إلى الزخارؾ الجصٌة المنتشرة فً الواجهة، صامتة

 (. 9ٙ)المبنى مـزٌداً من الجمال، لوحة رقم 

، مٓٗ.ٙٔأما الواجهة الشرقٌة فتطل على ممر مختلؾ العرض، ٌبلػ طولها 

احتوت على ثمانٌة شبابٌك، تشبه شبابٌك الواجهة الؽربٌة، وقد استعاض المعمار 

عن موقع الباب فً الواجهة المقابلة بوضع منورٌن مستطٌلٌن، ٌؤخذان وضعاً 

رأسٌاً لٌسمحا مع االنخفاض الموجود فً الواجهة الؽربٌة بمرور تٌار هوابً 
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 (. 97)ٌلطؾ الفناء الداخلً، لوحة رقم

، م7.7ٌٕٓبلػ طولها ، مٖٓ.ٕوتطل الواجهة الشمالٌة على ممر بعرض 

واحتوت على مجموعة كبٌرة من الفتحات، ستة شبابٌك فً الدور األرضً، 

وأربعة فً الدور األول جمٌعها مستطٌلة الشكل، تؤخذ وضعاً رأسٌاً، موزعة على 

عدد الؽرؾ من الداخل، وٌتوسط الواجهة ثبلثة مناور صؽٌرة مستطٌلة الشكل 

 .تؤخذ وضعاً رأسٌاً 

م، ٓٗ.ٕ٘أما الواجهة الجنوبٌة فتطل على ممر مختلؾ العرض، ٌبلػ طولها

وقد احتوت الواجهة على مجموعة من الشبابٌك، وزعت بواقع ستة شبابٌك فً 

الدور األرضً، وأربعة شبابٌك فً الدور األول، ٌفصل بٌنها ثبلثة مناور 

 (. 98)مستطٌلة لشكل رأسٌة الوضع، معقودة بعقود نصؾ دابرٌة، لوحة رقم

تكررت بشكل ، ولقد توجت واجهات الرباط بشرفات ذات شكل رمحً

فؤضافت طوالً للجدران، وأكسبتها مظهراً جمالٌاً بطول ، متماثل ومتعاقب

 (.9ٙ)أضبلعه، ومٌزت المبنى عن بقٌة المبانً المجاورة له، لوحة رقم

لسكن األرامل والمنقطعات من النساء "..وورد فً صك الوقفٌة ما نصه 

 .().."الفقٌرات

 : ()رباط الخنجً الصغٌر -

ٌقع رباط الخنجً الصؽٌر فً حارة الشام، خلؾ رباط الخنجً الكبٌر، أمام 

وٌرجع تارٌخ بنابه إلى النصؾ األول من القرن الرابع عشر ، بٌت زٌنل

 .النصؾ األول من القرن العشرٌن المٌبلدي، الهجري

 : التخطٌط المعماري

ٌتكون الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، منتظم األضبلع، طول ضلعه 

م، لتبلػ مساحة الرباط الكلٌة ٕ٘.8ٔم، وضلعه الشمال8ًٓ.ٖٔالؽربً

 (.9ٔ)،شكل رقمٕم7ٖ.ٕٔ٘

                                                 
  .هـ بالمحكمة الكبرى بجدة 8ٖٖٔ/ٖ/7ٕ فً ٖٕٗٔصك رقم  ()

 كما تؤثرت طبقة البٌاض ، وانبعاجات، وتوجد بجدرانه الداخلٌة تصدعات،المبنى مهجور حالٌاً  ()

 تم إزالتها، وتم ،للجدران من الداخل والخارج، باإلضافة إلى أن كثٌرا من األبواب والشبابٌك

 .إؼبلق الؽرؾ بالطوب األسمنتً، وقد امتلا بالقمابم واألوساخ 
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وٌتكون الرباط من دورٌن بنٌت جدرانه من الحجر المنقبً، بطرٌقة 

وٌتمٌز المبنى باالنتماء ، وسقؾ باألخشاب، المدامٌك المدعمة بالعوارض الخشبٌة

والذي كان معموالً به فً أؼلب أربطة جدة المبنٌة فً العصر ، إلى الداخل

الذي ٌتوسـط  (الصحن)حٌث ٌتم استؽبلل الفناء الداخلً المكشوؾ، العثمانً

المبنى، فً تهوٌة وإنارة الؽرؾ، وٌبلػ عدد ؼرفه اثنتا عشرة ؼرفة بالدور 

تتكون الؽرفة األولى الواقعة على ٌمٌن . األرضً، وأربع ؼرؾ بالدور األول

الداخل من مدخل ٌفضً إلى ممر ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مربع الشكل، 

م، وٌوجد على ٌمٌن الممر مرحاض ٌفصل بٌنه وبٌن الممر ٖٓ.ٔطول ضلعه 

جدار ٌرتفع مقدار متر واحد، وٌفضً الممر إلى ؼرفة مستطٌلة الشكل طول 

م، فتح فً جدارها المطل على الشارع شباك ٖٖ.ٕم، وعرضها 78.ٕضلعها 

م، ٕٗ.ٔم، واتساعه 7٘.ٌٔؤخذ وضع مستطٌل الشكل رأسً الوضع ارتفاعه 

وتتشابه جمٌع ؼرؾ الرباط فً التخطٌط مع اختبلؾ بسٌط فً . (ٗٓٔ)لوحة رقم

 (. ٘ٓٔ)المقاسات، وجمٌعها تطل على فناء داخلً مستطٌل الشكل، لوحة رقم

 : الواجهـــــــات

تطل على  (الربٌسة)أما واجهات المبنى فؤجملها، وأهمها الواجهة الؽربٌة 

م، زٌنت بالزخارؾ الهندسٌة، والنباتٌة 8ٓ.ٖٔم، وٌبلػ طولها 7ٓ.٘ممر عرضه

، على كامل الواجهة، منقوشة بطرٌقة الحفر الؽابر على طبقة من الجص

م، معقود ٖٗ.ٕم، وارتفاعه ٓ٘.ٌٔتوسطها مدخل ٌرتد إلى الداخل، ٌبلػ اتساعه 

بعقد موتور تزٌنه زخرفة نباتٌة قوامها فروع وأوراق متعددة البتبلت، محاط 

بإطار على هٌبة زخرفة الجدابل، ٌعلوه عقد مدبب صامت، لؽرض تزٌٌنً، 

تزٌنه زخرفة نباتٌة عبارة عن أوراق  متعددة البتبلت، وأؼصان متعرجة تحصر 

وجمٌعها محاطة بإطار زٌن بزخرفة . وسطها وردة كبٌرة رباعٌة الفصوص

 (. ٔٓٔ)المعٌنات المتصلة، وٌعلو الباب منور مربع الشكل، لوحة رقم 

واحتوت الواجهة على تسعة شبابٌك، قسمت الواجهة أفقٌاً إلى مستوٌٌن 

موزعة على دورٌن، بواقع أربعة شبابٌك بالدور األرضً، شباكٌن عن ٌمٌن 

الداخل إلى الرباط، وشباكٌن على ٌساره، مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع، 

عبارة عن : م، وقد قسمت إلى قسمٌن القسم العلويٕ.ٕ، وارتفاعها 9.ٔسعتها

حشوة خشبٌة مصمتة مستطٌلة الشكل أفقٌة الوضع، خالٌة من الزخرفة، والقسم 
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ٌضم مصارٌع الشباك بمعدل مصراعٌن فً كل شباك تخلو تماماً من : السفلً

وقد زٌنت أعلى النوافذ القرٌبة من المدخل . الزخرفة، ومدعمة بمصبعات حدٌدٌة

بعقود حجرٌة صامتة ثبلثٌة الفصوص، فتح بداخلها مناور مربعة الشكل، أما 

النوافذ الواقعة فً طرفً الواجهة فزٌن أعبلها بعقود نصؾ دابرٌة، لوحة 

 (. ٔٓٔ)رقم

م، 7ٓ.٘م، تطل على ممر عرضه8ٓ.ٖٔأما الواجهة الشرقٌة فبلػ طولها 

وتشبه إلى حد كبٌر الواجهة الؽربٌة فً توزٌع النوافذ، ٌتوسطها ثبلثة مناور 

صؽٌرة لتسمح بمرور أكبر كمٌة من الهواء، وأشعة الشمس إلى داخل الؽرؾ، 

 (. ٕٓٔ)لوحة رقم 

م، 7.7م، تطل على شارع عرضه ٕ٘.8ٔوٌبلػ طول الواجهة الشمالٌة 

وزعت فٌها النوافذ بواقع ستة نوافذ فً الدور األرضً وأربع فً الدور الثانً، 

وٌفصل بٌن كل اثنتٌن منها ثبلثة مناور صؽٌرة مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع، 

وتتماثل الواجهة الشمالٌة مع الواجهة الجنوبٌة فً ، معقودة بعقد نصؾ موتور

 (.ٔٓٔ)المساحة وتوزٌع الشبابٌك، لوحة رقم

وقد توجت واجهات الرباط بشرفات ذات شكل رمحً تكررت بشكل 

. متماثل، ومتعاقب أضافت طوالً للجدران، وأكسبت الواجهات مظهراً جمالٌاً 

ونلحظ أن المعمار لم ٌتخذ قاعدة محددة تحدد المسافات بٌن الشرفات، فهً تظهر 

بشكل متجاور أحٌاناً وبشكل متبلمس أحٌاناً أخرى، وقد ارتفعت شرفات الواجهة 

 (.ٔٓٔ) تقرٌباً، لوحة رقمرالؽربٌة عن بقٌة الواجهات، لزٌادة الواجهة بمقدار مت

لسكن األرامل "..    ولقد ورد فً شرط الواقؾ فً صك الوقفٌة ما نصه 

 . ().. " والمنقطعات من النساء الفقٌرات

 : () رباط بادٌب -

وقد ، (ٓٔ)جنوب مسجـد الباشا، خرٌطة رقم ،    ٌقع الرباط فً حارة الشام

، وذلك طبقاً للنص (م8٘ٔٔ/ ٌونٌوٕهـ،7ٕٙٔ/ شعبانٖ)أوقؾ الرباط فً 

                                                 
  .هـ بالمحكمة الكبرى بجدة 8ٖٖٔ/ٖ/7ٕ فً ٖٕٗٔصك رقم  ()

 لٌشتمل الرباط ،حدث تؽٌٌرات كبٌرة فً توزٌع الؽرؾ، بحٌث تصبح كل أربع ؼرؾ شقةأُ ( )

 لوحة كما تم استحداث صالة فسٌحة داخل الفناء مكٌفة ٌتجمع فٌها الساكنات،على خمس شقق

 ، وتم إزالة الشبابٌك القدٌمة واستعٌض عنها بشبابٌك حدٌثة من الخشب البؽدادي،(ٗٔٔ)رقم 

 .(9ٓٔ) لوحة رقم ، ووضع بدالً عنه باب من الحدٌد،كما أزٌل الباب الخشبً القدٌم
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 . المإرخ على باب المدخل

 :التخطٌط المعماري

ٌتكون الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، منتظم األضبلع، ٌتوسطه 

وٌتمٌز هذا المبنى باالنتماء إلى ، فناء داخلً، وتحٌط به الؽرؾ من جمٌع الجهات

الداخل، وجمٌع الؽرؾ تفتح على رواق ٌنفتح على الصحن عن طرٌق عقود 

وقد بنٌت جدران الؽرؾ بالحجر المنقبً، ، مدببة محمولة على دعابم حجرٌة

 . بطرٌقة المدامٌك المدعمة بعروق الخشب، وسقفت باألخشاب

 : الواجهـــــات

تطل الواجهة الشمالٌة على شارع ٌفصل بٌنها وبٌن مسجد الباشا عرضه 

م، ٌتوسطها مدخل الرباط ٕٓ.ٖ٘م، وتمتد من الشرق إلى الؽرب بطول٘ٔ

لوحة ،م، معقوداً بعقد موتور ذي مركزٌنٕ٘.ٕم، وارتفاع ٖ.ٕباتساع 

، ٌفضً إلى ممر مسقوؾ بسعة الباب ٌصل إلى فناء الرباط، ومنه (9ٓٔ)رقم

 (.ٖٔٔ)إلى ؼرؾ الرباط، لوحة رقم 

واحتوت الواجهة على عشرة شبابٌك بعدد الؽرؾ الواقعة فٌها، بواقع خمسة 

شبابٌك على ٌمٌن الداخل إلى الرباط، وخمسة على ٌساره، وجمٌع الشبابٌك تؤخذ 

م ٌعلوها عقد ٖٙ.ٕم، وارتفاعهآٗ.ٔوضعاً رأسٌاً مستطٌل الشكل، عرضها

صامت ثبلثً الفصوص، فتح به منور مربع الشكل، و ؼطٌت جمٌع الشبابٌك من 

 (. 9ٓٔ) بارزة، صنعت حدٌثاً، لوحة رقمبالخارج بؤلواح من الخش

م، وال ٌوجد بها شبابٌك، أو فتحات؛ ٕٓ.ٖ٘وٌبلػ طول الواجهة الجنوبٌة

 .نظراً ألنه كان ٌوجد مبنى مبلصق للرباط لكنه قد أزٌل

أما الواجهة الؽربٌة فتطل على شارع الملك عبدالعزٌز، وٌبلػ طولها 

م، ٌفتح بها تسع شبابٌك مستطٌلة الشكل، تؤخذ وضع رأسً، لوحة ٕٓ.ٖٙ

 (.ٕٔٔ)رقم

م، وفتح بها تسعة ٕٓ.ٖٙوتطل الواجهة الشرقٌة على برحة، وٌبلػ طولها 

لوحة . شبابٌك، تؤخذ ذات الشكل الموجود فً الواجهة الشمالٌة، والواجهة الؽربٌة

 (.    ٓٔٔ)رقم

وتنتهً واجهات المبنى الشمالٌة، والشرقٌة، والؽربٌة، بشرفات ذات شكل 
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مسنن زٌنت واجهة الشرفات بزخرفة المعٌنات بداخلها وردة رباعٌة البتبلت، 

وٌحٌط بالمعٌن فروع  نباتٌة متعرجة، أكسبت الرباط مظهراً جمالٌاً، وقد ساعدت 

، ولم (ٔٔٔ)الشرفات على تمٌٌز الرباط عن بقٌة المبانً المجاورة، لوحة رقم

ٌتقٌد المعمار بتنفٌذ الشرفات بطول وارتفاع محدد، فقد اختلفت من واحدة إلى 

األخرى، كما نلحظ بؤنه لم ٌكن هناك قاعدة تحدد المسافة بٌن الشرفات فً 

 .وحداتها؛ فبعضها ٌظهر بشكل متبلمس، وبعضها ٌظهر بشكل متجاور

 

 : () رباط جمعه شحاتة -

فً أول شارع ، ٌقع الرباط فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة من حــارة الـشام

 (.ٖٕ)الملك عبد العزٌز، خلؾ رباط باناجه، شكل رقم 

 :التخطٌط المعماري

ٌتكون الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ؼٌر منتظم األضبلع، ٌبلػ 

م، طول ضلعه الؽربً ٕٗم، وطول ضلعه الشمالًٕ٘طول ضلعه الجنوبً

م، لتبلػ مساحة الرباط الكلٌة 7٘.٘ٔم، وطول ضلعه الشرقً ٓٔ.ٙٔ

 . ٕمٖ٘.9ٖٙ

، ٌبلػ مساحة ()وٌتكون الرباط من دور أرضً ٌضم إحدى عشرة ؼرفة 

م، فتح فً ٖ×م ٗالؽرفة الواقعة فً الركن الجنوبً الؽربً من تخطٌط الدور

جدارها الؽربً شباك مستطٌل الشكل رأسً الوضع معقود بعقد موتور، وفتح فً 

جدارها الجنوبً على شباك مماثل للشباك السابق، واحتوى الجدار الشرقً فً 

طرفه الجنوبً دوالب حابطً، وفً الطرؾ الشمالً باب الدخول، وقبل الدخول 

. مٗٔ.ٔ، وعرضهٕٕ,ٌٔبلػ طوله ، إلى الؽرفة على ٌسار الداخل ٌوجد حمام

ونلحظ التشابه الكبٌر بٌن تخطٌط الؽرؾ من الداخل مع بعضها البعض، ومع 

تخطٌط الؽرؾ فً رباط الخنجً الصؽٌر، وتطل جمٌع الؽرؾ من الداخل على 

                                                 
 وقد تعرضت أجزاء كبٌرة من عمارته ، مما ساهم فً تدهور حالته اإلنشابٌة،الرباط مهجور ()

 لوحة ، واستبدلت بؤبواب حدٌدٌة، كما تم إزالة األبواب الخشبٌة القدٌمة،للخراب والتهدم

 كانت تستخدم ، كما تم استحداث خمس ؼرؾ داخل الفناء،وأزٌلت بعض الشبابٌك، (ٙٔٔ)رقم

 .وقد امتلا بالقمابم واألوساخ ،  وهً اآلن مهدمة،كمطابخ

  .89 ص ،ٕ ج، األربطة:فٌره ()
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حٌث تتم تهوٌة ، وٌتمٌز هذا المبنى باالنتماء إلى الداخل. فنـاء داخلً مكشوؾ

 .وإنارة الؽرؾ عن طرٌق الفناء الداخلً

 :الواجهات

م، وتمتد من الشرق ٙعلى ممر بعرض  (الربٌسة)تطل الواجهة الجنوبٌة 

م ٖٙ.ٕم، وارتفاع 87.ٔم، ٌتوسطها باب الدخول، باتساع ٕ٘إلى الؽرب بطول 

ٌعلوه عقد موتور صامت لؽرض تزٌٌنً فقط، وقد أزٌل ، معقود بعقد موتور

 (. ٙٔٔ)الباب القدٌم، وأؼلق الباب تماماً بؤلواح من الحدٌد، لوحة رقم

كما احتوت الواجهة على عشرة شبابٌك، مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع 

عبارة :  إلى ثبلثة أقسام، القسم العلويكمعقودة بعقود موتورة، وقد قسمت الشبابً

: عن حشوة خشبٌة خالٌة من الزخرفة معقودة بعقد موتور، أما القسم األوسط

: فٌضم مصارٌع الشباك بمعدل مصراعٌن فً كل شباك، أما المنطقة السفلٌة

فعبارة عن حشوة خشبٌة مصمتة مستطٌلة الشكل أفقٌة الوضع، تخلو تماماً من 

، وقد أضٌؾ إلٌها المصبعات الحدٌدٌة للزٌادة فً (ٙٔٔ)الزخرفة، لوحة رقم

 .حماٌة المبنى

م، وتمتد من الشرق إلى الؽرب ٗوتطل الواجهة الشمالٌة على ممر بعرض 

م، وقد احتوت على تسعة شبابٌك مستطٌلة الشكل فً رأسٌة الوضع ٕٗبطول 

م، معقودة بعقد موتور، والشبابٌك مكونة من ٔٔ.ٔ، واتساع 9ٕ.ٕبارتفاع 

وقد تكرر تنفٌذ هذا التصمٌم فً كامل شبابٌك ، شرابح خشبٌة خالٌة من الزخرفة

 (.7ٔٔ)الواجهات الشمالٌة، والؽربٌة، والجنوبٌة للمبنى، لوحة رقم 

وتطل الواجهة الؽربٌة على شارع الملك عبدالعزٌز، وتمتد من الشمال إلى 

م، احتوت الواجهة على سبعة شبابك، مستطٌلة الشكل، تؤخذ ٓٔ.ٙٔالجنوب بطول

 (.ٙٔٔ)وضعاً رأسٌاً، لوحة رقم 

،وٌبلػ طولها (ٔ)أما الواجهة الشرقٌة فمبلصقة لرباط سارة نصٌؾ

 .م، وتخلو تماماً من أي فتحات7٘.٘ٔ

وتنتهً واجهات المبنى الجنوبٌة، والشمالٌة، والؽربٌة، بساتر بارتفاع 

م، فتح به عدد من المناور المتتابعة مستطٌلة الشكل فً وضع رأسً ٕٓ.ٔ

معقودة بعقد موتور، ؼطٌت بسواتر خشبٌة عبارة عن قطع من الخشب جمعت 

مع بعضها بطرٌقة التعشٌق، ٌعلوها شرفات مسننة متتابعة ومتماثلة، مٌزت 

 (. ٙٔٔ)المبنى عن بقٌة المبانً المجاورة له، لوحة رقم 
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 (.).."لسكن النساء المحتاجات"..  ونص شرط الوقفٌة على أن ٌكون

 :()(1)رباط سارة نصٌص  -

ٌقع الرباط فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة من حارة الشام، خلؾ رباط جمعة 

شحاتة، وٌوجد بالجهة الجنوبٌة منه مبنى ٌماثل الرباط فً مواد وطراز البناء، 

، مما ٌسمح لنا بالتوقع بؤن الرباط قد بنً () (م8ٕ9ٔ/هـٕ٘ٗٔ)تارٌخ بنابه عام 

 .فً ذات الفترة الزمنٌة

 :التخطٌط المعماري 

ٌتكون تخطٌط الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ؼٌر منتظم 

م، وٌبلػ 7٘.٘ٔم، وطول ضلعه الؽربً ٘٘.ٙٔاألضبلع، طول ضلعه الشرقً 

م، لتبلػ مساحة الرباط ٓٔ.7م، وطول ضلعه الجنوبً 7طول ضلعه الشمالً

بنٌت جدرانه ، وٌتكون الرباط من دورٌن. (7ٕ)، شكل رقمٕم8ٙ.ٖٔٔالكلٌة 

، ()بالحجر، بطرٌقة المدامٌك المدعمة بعروق الخشب، وسقفت ؼرفه بالخشب

وتتكون كل عزلة من ، وٌضم الرباط ثبلث عزل، كل عزلة لها مدخل خاص

ؼرفة فً الدور األرضً، وؼرفة فً الدور الثانً مع حمام، وٌتمٌز هذا النوع 

 .من التخطٌط  باالستقبللٌة التامة لكل عزلة

 :الواجهات

م، ٖ٘.ٕعلى ممر مختلؾ العرض ٌبدأ من  (الربٌسة)تطل الواجهة الشرقٌة 

م، وقد احتوت ٘٘.ٙٔم، وٌبلػ طولها من الشمال إلى الجنوب ٘حتى ٌصل إلى 

م، لوحة 9٘.ٔم وارتفاع ٘ٔ.ٔ، باتساع (ٕ)الواجهة على مدخل للعزلة

 (.  ٕٕٔ)رقم

أما الواجهة الؽربٌة فتلتصق برباط جمعة شحاتة، وٌبلػ طولها من الشمال 

                                                 
  .هـ  بالمحكمة الكبرى بجده 9ٖٙٔ/ٕ/ٕٔفً  (ٖٗ٘)صك رقم  ()

 و ما تزال آثاره ظاهرة  على المبنى إلى وقت ،إلى حرٌقفً العصر الحالً تعرض الرباط  ()

 ، مما ساهم فً تدهور حالته اإلنشابٌة؛هـ9ٕٗٔ/ٗ/ٖالزٌارة المٌدانٌة التً قمت بها للموقع فً 

 ، كما تم إزالة األبواب الخشبٌة القدٌمة،وقد تعرضت أجزاء كبٌرة من عمارته للخراب والتهدم

 . و هو ممتؤل بالقمابم واألوساخ .(ٕٕٔ) لوحة رقم ،واستبدلت بؤبواب حدٌد

 .من هذا البحث  (8ٖٔ، 8ٖٓ)نظر صا( )

 .98 ص ،ٕ ج، األربطة:فٌره ()
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 .م، وال تحتوي على فتحات7٘.٘ٔإلى الجنوب 

م، وتمتد من الشرق إلى الؽرب ٗوتطل الواجهة الشمالٌة على ممر بعرض

، مٙٓ.ٕ عبارتفا (ٔ)م، وٌوجد فً طرفها الؽربً مدخل العزلة رقم 7بطول 

 (.ٕٔٔ)م،لوحة رقمٕٓ.ٔواتساع 

م، وتمتد من الشرق ٙ وبالنسبة للواجهة الجنوبٌة فتطل على ممر بعرض 

، (ٖ)م، وٌوجد فً طرفها الؽربً مدخل العزلة رقم ٓٔ.7إلى الؽرب بطول 

 الرباط فتح ثبلثة ةم، وفً الدور األول من واجهٕٓ.ٔواتساع ، مٙٓ.ٕبارتفاع 

شبابٌك مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع، وتوجت واجهات الرباط بشرفات رمحٌة 

سم، ٓٔالشكل، وتماثلها الواجهة الشمالٌة إال أنها تزٌد عنها فً الطول بمقدار

وتحتوي الواجهة قرب نهاٌتها من أعلى على مجموعة من المٌازٌب؛ لتصرٌؾ 

 .مٌاه األمطار إلى خارج سطح الرباط 

 . ().. "لسكن األرامل والفقٌرات".. وورد فً صك الوقفٌة أن المبنى وقؾ 

 : ()(2)رباط سارة نصٌص -

ٌقع الرباط فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة من حارة الشام، خلؾ رباط جمعة 

ممر  (ٔ)وٌفصل بٌنه وبٌن رباط سارة نصٌؾ، (ٔ)شحاتة ورباط سارة نصٌؾ 

 .م تقرٌباً ٘بعرض 

 :التخطٌط المعماري

ٌتكون تخطٌط الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ؼٌر منتظم 

م، أما ٘٘.ٓٔم، وطول ضلعه الشرقً ٓٙ.ٓٔاألضبلع، طول ضلعه الؽربً

م، لتبلػ مساحة الرباط ٕٓ.ٖٔم، وطول ضلعه الجنوبً 8ٓ.ٕٔضلعه الشمالً 

 (.9ٕ)، شكل رقمٕم8ٗ.7ٖٔالكلٌة 

كل عزلة مكونة من ؼرفة ، وٌتكون الرباط من دورٌن ٌضم أربع عزل

وحمام فً الدور األرضً وؼرفة وحمام فً الدور األول، وكل عزلة لها مدخل 

 . ()خاص

                                                 
 .هـ بالمحكمة الكبرى بجدة 8ٖ٘ٔ/ٔ/ٖٓ فً 7ٗٗصك رقم  ()

 وقد تعرضت ،الرباط مهجور منذ فترة زمنٌة طوٌلة، مما ساهم فً تدهور حالته اإلنشابٌة  ()

( ٕٗٔ) لوحة رقم ، و امتؤل بالقاذورات والمخلفات،ء كبٌرة من عمارته للخراب والتهدماأجز

 .( ٕ٘ٔ) لوحة رقم ،وأزٌلت األبواب الخشبٌة القدٌمة واستبدلت بؤبواب حدٌدٌة

 .7ٓٔ ص ،ٕ األربطة، ج:فٌره ()
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فً التخطٌط  (ٔ)ومن المبلحظ تماثل هذا الرباط مع رباط سارة نصٌؾ

وقد بنً بطرٌقة المدامٌك من الحجر ، وفً مواد البناء مع زٌادة عزلة واحدة

 (. ٕ٘ٔ)المنقبً، وسقؾ باألخشاب، لوحة رقم 

 :الواجهــــــات 

م، وتمتد من الشمال ٕعلى ممر عرضه  (الربٌسة)تطل الواجهة الشرقٌة 

أحدهما فً الطرؾ الشمالً من : م، فتح فٌها مدخبلن٘٘.ٓٔإلى الجنوب بطول 

م، والمدخل ٘ٓ.ٕم وارتفاع 8ٔ.ٔ، باتساع (ٕ)الواجهة، وٌخص العزلة رقم

، (ٗ)الثانً ٌقع فً الطرؾ الجنوبً من تخطٌط الواجهة، وٌخص العزلة رقم

 .م7٘.ٔم وارتفاعها ٘ٔ.ٔوالمداخل معقودة بعقود نصؾ دابرٌة، اتساعها 

م، وتمتد من الشمال إلى الجنوب ٘وتطل الواجهة الؽربٌة على ممر بعرض

أحدهما فً الطرؾ الشمالً من الواجهة : م، فتح بها مدخبلنٓٙ.ٓٔبطول

م، والمدخل الثانً ٌقع فً ٕٔ.ٕم وارتفاع ٕ٘.ٔ، باتساع (ٔ)وٌخص العزلة رقم

م ٕٔ.ٔ، باتساع (ٖ)الطرؾ الجنوبً من تخطٌط الواجهة وٌخص العزلة رقم 

وتحتوي الواجهة قرب . م والمداخل معقودة بعقود نصؾ دابرٌة٘ٙ.ٔوارتفاع 

نهاٌتها من أعلى على مجموعة من المٌازٌب لتصرٌؾ مٌاه األمطار إلى خارج 

 (.ٕ٘ٔ)سطح الرباط لوحة رقم 

م، وتمتد ٖم، حتىٕوبالنسبة للواجهة الشمالٌة فتطل على ممر ٌبدأ بعرض

 .م8ٓ.ٕٔمن الشرق إلى الؽرب بطول 

م، وتمتد من الشرق إلى ٓ٘.ٕوتطل الواجهة الجنوبٌة على ممر بعرض 

 (. ٕٗٔ)م، لوحة رقم ٕٓ.ٖٔالؽرب بطول 

 .().."لسكن األرامل الفقٌرات"..أما شرط الوقفٌة فقد حدده الصك بؤن ٌكون

 : ()رباط الصومال -

ٌقع رباط الصومال فً حارة المظلوم، فً الجهة الؽربٌة الجنوبٌة لمدارس 

كما تإكد ذلك اللوحة ، (م89ٕٔ/ هـٖٓٔٔ)الفبلح، وقد بنً الرباط عام 

                                                 
  .هـ بالمحكمة  الكبرى بجدة  8ٖ٘ٔ/ٔ/ٖٓ فً 7ٗٗصك رقم  ()

 وقد تعرضت ،الرباط مهجور منذ فترة زمنٌة طوٌلة، مما ساهم فً تدهور حالته اإلنشابٌة ()

بسبب ،  حٌث بدأت طبقة البٌاض فً التصدع والتشقق،أجزاء كبٌرة من عمارته للخراب والتهدم

وأؼلقت بطوب من األجر األحمر؛ لمنع ، كما تم إزالة الشبابٌك واألبواب، الرطوبة واألمبلح

 وترمى فٌه المخلفات، لوحة ،دخول الفضولٌٌن وؼٌرهم إلى داخل الرباط، و امتلا باألوساخ

  .(98ٔ)رقم
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رباط الفقراء الصومال وقؾ )نصها ، التؤسٌسٌة الموجودة أعلى مدخل الرباط

 (. 8ٖٔ)، لوحة رقم(هـٖٓٔٔالمرحوم إسماعٌل سنة

 :التخطٌط المعماري

ٌتكون تخطٌط الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ؼٌر منتظم 

م، وطول ضلعه ٘.ٖٕم، و ضلعه الجنوبً٘٘.ٙٔاألضبلع، طول ضلعه الشمالً

م، لتبلػ مساحة الرباط الكلٌة 7٘.ٖٔم، وطول ضلعه الشرقًٖٓ.ٕٔالؽربً 

، وٌتكون الرباط من عشر ؼرؾ، بنٌت بطرٌقة (ٕٕ)شكل رقم ، ٕم9ٔ,ٖٕٙ

تطل على فناء داخلً مكشوؾ ، المدامٌك بالحجر المنقبً، وسقفت باألخشاب

مما ، ، على نسق التخطٌط المعتمد لبناء األربطة فً العصر العثمانً(صحن)

مع توفٌر الخصوصٌة ، ٌسمح بدخول أشعة الشمس والهواء إلى داخل الرباط

 . للساكنات

 :الواجهات

على برحة تفصل بٌنها وبٌن مدارس  (الربٌسة)تطل الواجهة الشمالٌة 

م، واحتوت الواجهة على ٘٘.ٙٔالفبلح، وتمتد من الشرق إلى الؽرب بطول 

، (ٕٙٔ)مدخل الرباط فً منتصفها، ٌعلوه اللوحة التؤسٌسٌة للرباط، لوحة رقم

وفً الطرؾ الشرقً منها فتح باب ٌخص الوقؾ الخاص بالرباط، والواقع فً 

 (. ٕٕ)الجزء الشرقً من تخطٌط الرباط، شكل رقم 

أما الواجهة الجنوبٌة فتطل عل جار، وتمتد من الشرق إلى الؽرب بطول 

 . مٓٓ.٘م، ثم إلى الؽرب بطول ٕم، ثم للشمال بطول ٓ٘.ٙٔ

م، وتمتد من الشمال إلى ٕوتطل الواجهة الؽربٌة على ممر متوسط عرضه 

 .مٖٓ.ٕٔالجنوب بطول 

أما الواجهة الشرقٌة فتطل على جار، وتمتد الواجهة من الشمال إلى الجنوب 

 . م، و تنتهً الواجهات بشرفات رمحٌة لتعطً المبنى شكبلً جمٌبلً 7٘.ٖٔبطول 

وقفٌة على نساء الصومال "..وورد شرط الواقؾ فً صك الوقفٌة بما نصه 

الفقٌرات الؽٌر متزوجات، وعلى سكن حجاج الصومال ذكوراً وإناثاً متزوجٌن 

 . ().. "وؼٌر متزوجٌن حتى عودتهم إلى أوطانهم إن كانوا فقراء

                                                 
  .هـ المحكمة الكبرى بجدة ٕٔٗٔ/8/7 فً 7ٔ/9ٔ/7٘ٔصك رقم   ()
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 : () رباط المٌمنً -

وخلؾ مسجد أبً ، ٌقع رباط المٌمنً فً حارة الشام بجوار مسجد الجٌبلنً

 (.ٕٖ)شكل رقم ، عنبة

 :التخطٌط المعماري

ٌتكون تخطٌط الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ؼٌر منتظم 

، وطول 8ٓ.ٖم، وطول ضلعه الجنوب9ًٓ.٘ٔاألضبلع، طول ضلعه الشمالً

م؛ لتبلػ مساحة الرباط ٖٗ.٘ٗم، وطول ضلعه الشرقًٖٖ.ٕ٘ضلعه الؽربً

 .ٕمٗٔ.ٖٙٗالكلٌة

، المبنى الكبٌر وٌقع فً الجهة الشمالٌة: والرباط عبارة عن مبنٌٌن مستقلٌن

مكون من أربعة أدوار مبنٌة جدرانه بطرٌقة المدامٌك من الحجر المنقبً، 

أما المبنى الثانً فٌقع خلؾ ، ومدعمة بعروق الخشب، وسقفت ؼرفه بالخشب

المبنى األول الكبٌر، وهو أصؽر منه، وبنً بذات الطرٌقة التً بنً بها المبنى 

 (.ٖٖ)األول، ؼٌر أنه ثبلثة أدوار فقط، شكل رقم 

 :الواجهات

م، ٙٔتطل الواجهة الشمالٌة على شارع عرضه : (الربٌسة)الواجهة الشمالٌة

م، ثم ٌنكسر قلٌبلً للجنوب ٖٓ.ٕٔوٌمتد ضلعها من الؽرب إلى الشرق بطول

م، معقود ٘ٙ.ٕم، وارتفاع ٕم، فتح فً منتصفها، مدخل مرتد باتساع ٙ.ٖبطول 

 (.ٖٓٔ)، لوحة رقم()بعقد موتور

واحتوت الواجهة على إحدى وعشرٌن فتحة، وزعت مابٌن شبابٌك 

ورواشٌن، وقسمت إلى أربعة مستوٌات أفقٌة، بواقع أربعة شبابٌك فً الدور 

 رأسٌة الوضع، زٌنت واجهة الشبابٌك بمشربٌات لاألرضً، مستطٌلة الشك

خشبٌة بارزة عن مستوى واجهة الشباك، محمولة على دعامات مثبته فً الجزء 

السفلً من الشباك، وٌعلو الشبابٌك عقود حجرٌة نصؾ دابرٌة لؽرض تزٌٌنً، 

فتح فً منتصفها مناور صؽٌرة متجاورة، أما شبابٌٌك الدور األول فٌبلػ عددها 

                                                 
 و تعرضت أجزاء ،هجر الرباط منذ فترة زمنٌة طوٌلة، مما ساهم فً تدهور حالته اإلنشابٌة ()

 وامتؤل بالقمابم ، و بدأت الرواشٌن والشبابٌك فً التساقط،كبٌرة من عمارته للخراب والتهدم

  .(7ٕٔ) لوحة رقم ،واألوساخ

  . إلؼبلق الباب تماماً دون الحاجة إلى فتحه؛أزٌل الباب القدٌم واستبدل بؤلواح من األبلكاج ()
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خمسة شبابٌك، ثبلثة شبابٌك كبٌرة ٌفصل بٌنها شباكان أصؽر منها، ٌعلوها 

مناور مستطٌلة الشكل، زٌنت واجهتها بشرابح خشبٌة نفذت بطرٌقة التجمٌع 

والتعشٌق، وفً الدور الثانً ثبلثة شبابٌك وروشانان، مكونة من شرابح خشبٌة 

طولٌة، وعرضٌة، تخلو من الزخرفة تماماً، وفً الدور الثالث سبعة شبابٌك 

متشابهة تماماً، عبارة عن حشوات خشبٌة زٌنت واجهتها بمشربٌات محمولة على 

دعامات خشبٌة، وتحتوي الواجهة قرب نهاٌتها من أعلى على مجموعة من 

 (.7ٕٔ)المٌازٌب، لتصرٌؾ مٌاه األمطار إلى خارج سطح الرباط، لوحة رقم 

الواجهة الجنوبٌة فهً أصؽر الواجهات، تطل على ممر، ٌبلػ طولها 

 (. ٖٖ)م، و فتح بها المدخل الخاص بالمبنى الجنوبً، شكل رقم 8ٓ.ٖ

م، وفً ٓٓ.ٕ      الواجهة الؽربٌة ٌطل طرفها الشمالً على ممر بعرض 

طرفها الجنوبً تطل على حوش الدوسل، ٌمتد ضلعها من الشمال إلى الجنوب 

، ٓ٘.ٖٔم، ثم إلى الجنوب بطول ٖٔ.٘م، ثم ٌنكسر للشرق بطول 8.7ٓٔبطول 

، شكل (9ٕٔ)م، لوحة رقم8ٖ.ٗٔم، ثم للجنوب بطول ٓٓ.ٔثم للشرق بطول 

 (.ٖٖ)رقم 

 الشرقٌة فٌحدها جار، وٌمتد ضلعها من الجنوب إلى ةوبالنسبة للواجه

م، لوحة رقم ٗٙ.٘ٔم، ثم ٌنكسر قلٌبلً للشرق بطول 7ٓ.ٕٔالشمال بطول 

 (.ٖٖ)، شكل رقم (8ٕٔ)

 :رباط باناجه -

ٌقع الرباط فً الجزء الشمالً من حارة الشام، والرباط ٌشبه إلى حد كبٌر 

رباط جمعة شحاتة فً التخطٌط المعماري وتوزٌع الؽرؾ، وهو عبارة عن دور 

أرضً مبنً من الحجر المنقبً بطرٌقة المدامٌك، وسقؾ بالخشب، وٌوجد به 

فناء داخلً مستطٌل الشكل تطل علٌه الؽرؾ على نسق التخطٌط المعتمد لبناء 

 .األربطة فً العصر العثمانً

وٌتكون تخطٌط الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ؼٌر منتظم 

م، وطول 9.8ٕٙم، وضلعه الجنوبً ٘ٙ.ٖٓاألضبلع، طول ضلعه الشمالً 

 .م9ٓ.ٖٔم، وطول ضلعه الشرق ٕٓ.ٗٔضلعه الؽربً 

 :الواجهات

م، فتح فً ٕٓ.ٌٗٔبلػ طولها  (الربٌسة)أهم واجهات المبنى الواجهة الؽربٌة

م، معقود بعقد موتور، ٘ٔ.ٖم، و ارتفاع ٕ.ٕمنتصفها مدخل الرباط باتساع 

ٌعلوه عقد مدبب صامت، أما شبابٌك الواجهة فوزعت بعدد شباكٌن على ٌمٌن 
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م، مزٌن ٕٔ.ٕم، وارتفاع9.ٔالداخل إلى الرباط، ومثلهما على ٌساره باتساع

بعقود صامتة ثبلثٌة الفصوص للشبابٌك القرٌبة من الباب، وعقود نصؾ دابرٌة 

 (.ٖٔٔ)للبعٌدة عن الباب، لوحة رقم

م، فتح فً واجهتها  ثبلثة شبابٌك بعدد 9ٓ.ٖٔ الشرقٌة فٌبلػ طولها ةالواجه

الؽرؾ؛ مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع، وتحتوي الواجهة قرب نهاٌتها من أعلى 

 .على مجموعة من المٌازٌب، لتصرٌؾ مٌاه األمطار إلى خارج سطح الرباط

 مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع، ٌفصل بٌنها ٖٓ     الواجهة الشمالٌة فٌبلػ طولها 

 (.ٖٖٔ)م، فتح بواجهتها ثمانٌة شبابٌك، رقم٘ٙ.مدخل أؼلق تماًما بالطوب، لوحة

م، فتح فٌه  تسعة شبابٌك بعدد الؽرؾ، 8ٙ.9ٕوٌبلػ طول الواجهة الجنوبٌة

 (.ٕٖٔ)وهً تشبه إلى حد كبٌر شبابٌك الواجهة الشمالٌة، لوحة رقم

فتح به عدد من المناور المتتابعة ، مٓٔ.ٔوٌعلو سطح الرباط ساتر بارتفاع 

مستطٌلة الشكل فً وضع رأسً، معقودة بعقد موتور، ؼطٌت بسواتر، عبارة 

عن قوابم وعوارض خشبٌة، جمعت مع بعضها بطرٌقة التعشٌق، ٌعلوها شرفات 

ذات شكل رمحً، تكررت بشكل متماثل ومتعاقب، فؤضافت طوالً 

للمبنى،وأكسبته مظهراً جمالٌاً، ونلحظ أن المعمار لم ٌتخذ قاعدة محددة تحدد 

المسافات بٌن الشرفات، فتظهر بشكل متجاور أحٌاناً، وبشكل متبلمس أحٌاناً 

 (.7ٖٔ)أخرى، لوحة رقم

 : ()رباط باجنٌد -

ٌقع رباط باجنٌد فً حارة الشام خلؾ مسجد الباشا، وقد أوقفه السٌد عبد هللا 

 . ()ابن عمر باجنٌد المصوعً على أرامل المسلمٌن سكاناً وإسكاناً 

 : التخطٌط المعماري

ٌتكون تخطٌط الرباط من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، ؼٌر منتظم 

، وطول ضلعه ٘ٔ.9م، وضلعه الجنوبً ٗاألضبلع، طول ضلعه الشمالً 

م، لتبلػ مساحة الرباط الكلٌة 7.7ٓٔم، وطول ضلعه الشرق8ًٓ.ٕٕالؽربً 

 (.ٖٓ)شكل رقم، ٕمٓٓ.ٙٓٔ

                                                 
 وقد تعرضت أجزء كبٌرة ،الرباط مهجور منذ فترة زمنٌة طوٌلة، مما ساهم فً تدهور حالته اإلنشابٌة ()

  .(ٓٗٔ) لوحة رقم ، وقد بدأت الرواشٌن والشبابٌك فٌه بالتهالك،من عمارته للخراب والتهدم

  .هـ المحكمة الكبرى بجدة ٖٔ٘ٔ/ٔ/ٕ٘ فً 89ٖصك رقم   ()
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كل عزلة مكونة من ؼرفة وحمام فً الدور ، والرباط عبارة عن أربع عزل

، (ٕ، ٔ)األرضً، وؼرفة وحمام فً الدور األول، مع مدخل مستقل للعزل 

بنً بطرٌقة المدامٌك من الحجر المنقبً وسقؾ . (ٗ، ٖ)ومدخل مشترك للعزل

، بالخشب، واختلؾ نظام البناء فٌه، حٌث ٌفتقد إلى الفناء الداخلً فً المبنى

وٌعود ذلك إلى صؽر مساحة األرض، ولقد استعاض المعمار عن الفناء بفتح 

 . شبابٌك كبٌرة فً واجهات المبنى

 :الواجهات 

م، وتمتد من الشرق 8تطل على ممر بعرض  (الربٌسة)الواجهة الجنوبٌة 

(، ٗ،ٖ)م، وتحتوي الواجهة على مداخل العزلة رقم ٘ٔ.9إلى الؽرب بطول 

م معقود بعقد نصؾ دابري، كما فتح فً الطرؾ ٕٕ.ٔم واتساع ٕ٘.ٕ عبارتفا

م، واتساعها ٕٙ،ٕ شباكان كبٌران فً كل دور، ارتفاعها ةالشرقً من الواجه

العلوي عبارة عن شرٌحة : م، وقد قسمت واجهة الشباك إلى ثبلثة أقسام9٘,ٔ

خشبٌة مصمتة، مستطٌلة الشكل أفقٌة الوضع، زخرفت بؤشرطة خشبٌة على شكل 

 الشباك بعدد عباللؽة اإلنجلٌزٌة، أما القسم األوسط فٌمثل مصاري ((Hحرؾ 

مصراعٌن، مدعمٌن بالمصبعات الحدٌدٌة تحرزاً الناحٌة األمنٌة، وبالنسبة للقسم 

 فٌماثل القسم العلوي، أما شباك الدور األول فقد نزع من مكانه، لوحة يالسفل

 (.9ٖٔ)رقم

م، تمتد من الشمال إلى ٖٓ.٘ الواجهة الشرقٌة فتطل على ممر عرضه 

، بارتفاع (ٔ)م، فتح فً طرفها الشمالً مدخل العزلة رقم 7.7ٓٔالجنوب بطول 

م معقود بعقد مدبب، وقد نزع الباب الخشبً من مكانه، 7ٙ.ٔم، واتساع 7ٕ.ٕ

فٌقع فً الطرؾ الجنوبً من الواجهة،  (ٕ)، أما باب العزلة رقم (ٓٗٔ)لوحة رقم

م، واستبدل بالباب القدٌم باب خشبً جدٌد، 7ٙ.ٔم، واتساعه ٕٗ.ٌٕبلػ ارتفاعه 

، وتحوي الواجهة قرب نهاٌتها من أعلى على مجموعة من (ٕٓٔ )لوحة رقم 

 .المٌازٌب، لتصرٌؾ مٌاه األمطار إلى خارج سطح الرباط

، (مٓ٘.ٙ)، تطل على ممر بعرض (مٗ)وٌبلػ طول الواجهة الشمالٌة 

، (م87ٔ)، وعرضه(مٖٔ.ٕ)احتوت فً طرفها الشرقً على شباك ٌبلػ ارتفاعه 
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 (.ٔٗٔ)لوحة رقم 

م، ثم تنكسر 9ٓ.ٔٔ أما الواجهة الؽربٌة فٌبلػ طولها من جهة الشمال 

 (. ٖٓ)م، ٌحدها جار، شكل رقم ٓٗ.ٙم، ثم جنوباً بطولٓ٘.ٗؼرباً بطول 

 : ()رباط النمــــــــر -

ٌقع الرباط فً حارة الٌمن، أمام مسجد السلٌمانٌة، بجوار شارع اللٌات، 

على أن ٌكون الدور األرضً ، أوقفته السٌدة زٌن بنت عبد هللا بن محمد النمر

أما الدور الثانً فٌإجر ، واألول كرباط لسكنى األرامل والمنقطعٌن من الفقٌرات

 . ()وأن تصرؾ أجرتها على عموم الوقؾ، على ؼٌر ذي شوكة أو مماطل

 : التخطٌط المعماري 

ٌتكون تخطٌط الرباط من مسقط أفقً مربع الشكل، طول ضلعه الشرقً، 

م، لتبلػ مساحة الرباط ٓٓ.8م، وطول ضلعه الشمالً، والجنوبًٓٔ.7والؽربً

، والرباط عبارة عن ثبلثة أدوار مبنٌة من (ٕ٘)، شكل رقمٕم8ٓ.ٙ٘الكلٌة 

 . ()وٌتكون كل دور من ؼرفتٌن بمنافعها ، الحجر المنقبً ومسقفة باألخشاب

 :الواجهات

، وتمتد ٓٔ.ٗتطل على زقاق اإلحرام بعرض: (الربٌسة)الواجهة الجنوبٌة 

م، ٌتوسطها المدخل الخاص بالرباط ٌكتنفه عقد 8من الشرق إلى الؽرب بطول

نصؾ دابري، ٌعلوه شباكان فً كل دور، تزٌنها مشربٌة محمولة على دعامات 

خشبٌة، عبارة عن شرابح خشبٌة خالٌة من الزخرفة، عددا من أشكال المعٌنات 

 .على واجهة المشربٌات

فمبلصقة لمنزل العمودي، وتمتد من الشرق إلى : أما الواجهة الشمالٌة

م، وتمتد من ٖٓ.ٙتطل على ممر بعرض : م، والواجهة الشرقٌة8الؽرب بطول

                                                 
 وقد تعرضت ،الرباط مهجور منذ فترة زمنٌة طوٌلة، مما ساهم فً تدهور حالته اإلنشابٌة ()

وامتؤل ،  و بدأت الرواشٌن والشبابٌك فً التساقط،ء كبٌرة من عمارته للخراب والتهدماأجز

 .بالقمابم واألوساخ

  .هـ بالمحكمة الكبرى بجدة ٖٔٗٔ/8/ٕٓ بتارٌخ ٙٙٔصك رقم  ()

 .ٕٙٔ ص،ٖ ج، األربطة:فٌره ()
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م، وقد احتوت الواجهة على مجموعة كبٌرة من ٓٔ.7الشمال إلى الجنوب بطول

ٌلحظ . الفتحات موزعة بشكل ؼٌر متجانس من شبابٌك، ومناور صؽٌرة وكبٌرة

 . علٌها التؤثر من عدم الصٌانة، حٌث أخذت أؼلب أجزابها فً االندثار والتساقط

فمبلصقة لمنزل شبكشً، وتمتد من الشمال إلى الجنوب : أما الواجهة الؽربٌة

 (. ٕ٘)م، شكل رقم ٓٔ.7بطول 

هذا باإلضافة إلى عدد من األربطة التً تم هدمها، وإعادة بنابها وفق 

مثل ، الطراز الحدٌث المسلح، ولكنها حافظت على نفس تخطٌط البناء السابق

رباط الدٌب الواقع فً حارة المظلوم أمام مدرسة الفبلح، ورباط المؽربً الذي 

 ، الواقع فً حارة المظلوم خلؾ رباط الصومال، (م88ٖٔ/هـٖٓٓٔ)أسس عام 

وبالنسبة لرباط المٌمنً الواقع فً سوق الخاسكٌة حارة البحر، فقد تم إزالة 

الرباط القدٌم، وتم بناء رباط جدٌد مكانه، مكون من أربعة أدوار وفق طراز 

 . ٕم٘ٙ.8ٙٙحدٌث، على ذات مساحة األرض البالؽة 

كما تم إزالة العدٌد من األربطة، واستبدل مكانها مراكز تجارٌة، مثل رباط 

البخارٌة الكبٌر، الواقع فً حارة البحر، فقد تم هدم الرباط القدٌم، وبنً مكانه 

، ورباط البخارٌة ٕمٓٙ.9ٕٗمركز تجاري على مساحة األرض البالؽة 

الصؽٌر، الواقع فً حارة البحر، حٌث تم االستعاضة عنه ببناء مركز تجاري 

 .  ٕمٕٙ.ٕٕٙحدٌث على مساحة األرض البالؽة 

ومن األربطة التً ظهرت فً خرٌطة المدٌنة المرسومة عام 

، ولم ٌبق لها أي أثر معماري رباط السادة، فمن (م88ٓٔ)الموافق(هـ98ٕٔ)

خبلل معاٌنة الخرٌطة نجد أن الرباط ٌقع جنوب رباط بادٌب، وٌؤخذ ذات 

التصمٌم المعمول به فً فترة الحكم العثمانً، والمشتمل على عدد من الؽرؾ 

وبمعاٌنة الموقع من خبلل . (ٓٔ)التً تفتح على فناء داخلً، خرٌطة رقم 

الدراسة المٌدانٌة، وجد أنه قد دخل جزء من الرباط ضمن توسعة شارع الملك 

 .، والجزء اآلخر بنً مكانه فندق حدٌث متعدد األدوار(رحمه هللا)عبدالعزٌز 
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ومن األربطة التً تهدمت، وتركت على أنقاضها، وبقٌت دون إصبلح، 

أوتعمٌر رباط أسماء باعشن فً حارة المظلوم، وتبلػ مساحة األرض 

 .ٕمٓ٘.ٖٕٙ
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المبحث األول 

نمو النسٌج العمرانً 

نمت جدة ، زخبلل أربعة قرون من حكم الدولة العثمانٌة لمنطقة الحجا

 ،وثقافتها السابدة، وبٌبتـها الطبٌعٌة، ومناخها، وتطورت بشكل ٌتبلءم مع موقعها

ومحطة أولى الستقبال حجاج بٌت ، وطبٌعة وظٌفتها كمٌناء ربٌس لمكة المكرمة

 لتستجٌب لمتطلبات ؛وتناسق موزون،  وكان تطورها ٌسٌر ببطء شدٌد.هللا الحرام

. معبرة بذلك عن ثقافة أمة ومصورة لنمط حٌاة، المجتمع

بٌن عدة تؤثٌرات ، وطرٌقة تخطٌطها، وجمعت جدة فً مبلمح عمارتها

، أول هذه التؤثٌرات وأكثرها وضوحاً واكتماالً التؤثٌر اإلسبلمً، حضارٌة وثقافٌة

بوضوح فً تدرج األعمال والفراؼات والحركة من المكان ذلك حٌث ٌظهر 

المكون من الجامع الكبٌر والسوق والساحة الربٌسة، وعناصر مركزٌة ، العام

 فتكونت روابط روحٌة ،إلى المكان الخاص، ومنه إلى الخاص جداً ، أخرى

واقتصادٌة واجتماعٌة تجمع بٌن سكان حارات البلدة والقادمٌن إلٌها من 

.  ()الخارج

ساعد على متانة هذه الروابط سرعة امتزاج أفراد المجتمع مع بعضهم 

 سور المدٌنة الذي ٌحٌط بها  ـوهم فً األصل من مشارب وألوان مختلفةاً ـ بعض

 أحدهما مواٍز ،من جمٌع الجهات وشبكة الطرق المستقٌمة والممتدة فً اتجاهٌن

، ةعلى ؼرار الشوارع واألسوار الفارسٌة واإلؼرٌقً، واألخر متعامد معه،للبحر

(. ٓٔ)خرٌطة رقم 

وبصورة أقل كثٌراً تظهر تؤثٌرات حضارٌة أخرى فً بعض الوحدات 

 كما فً قبة مدرسة الفبلح، التً ٌؽلب على تصمٌمها الطابع ،الخاصة كالقباب

 كما فً ، وفنون النحت الهندٌة،وأشكال من الزخارؾ، (8ٗ)، لوحة رقم()الهندي

 التً ،وبعض األكواخ والبٌوت اإلفرٌقٌة، (8ٖٕ)لوحة رقم، األبواب والرواشٌن

انتشرت خارج سور المدٌنة فً فترة متؤخرة من الحكم العثمانً، لوحة 

(. ٓ٘ٔ)رقم

                                                 
( . ٘ٗص ، خصابص التراث العمرانً:  النوٌصر(

. من هذا البحث  (ٖٔٙ)انظر ص  ()
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ومن خبلل وصؾ الرحالة الذٌن زاروا المدٌنة فً فترة الحكم العثمانً 

م من ٌٓٓ٘ٔبلػ طولها ، ( )للمنطقة تظهر لنا جدة كمدٌنة تمتد بموازاة البحر

أي أن مساحة ، ()م من الشرق إلى الؽرب7ٓٓالشمال إلى الجنوب، وحوالً 

فٌبدو المحٌط ، تقرٌباً، ٌحٌط بها سور من جمٌع جهاتهإكم٘.ٔالمدٌنة تبلػ 

وزعت األبواب فً ، الخارجً للبلدة أشبه بشكل مستطٌل ؼٌر منتظم األضبلع

 وفً الضلع الشرقً ،(باب المدٌنة )أربعة من أضبلعه ففً الضلع الشمالً ٌوجد

باب ) أما فً جهة البحر فٌوجد ،(باب شرٌؾ) وفً الجنوب ،(باب مكة)ٌوجد 

حٌث اعتمدت مبانٌها ، ولم ٌقؾ السور حاببلً دون تطورها ونموها. ()(البنط

بل كان ، كما أن المبانً ال تشؽل كل المساحة الواقعة داخله، التوسع الرأسً

وفً ،  وخاصة فً الجزء الجنوبً الؽربً،هناك أراٍض كبٌرة خالٌة من المبانً

كما تمتد األراضً الخالٌة على طول ، الجزء الشمالً الشرقً عند باب المدٌنة

كما منع ، وتفسٌر ذلك أن البناء ُمنع بالقرب من السور، السور من جهة الؽرب

 (.ٓٔ)خرٌطة رقم  ،() أوالبناء فٌها،امتبلك األراضً القرٌبة من القبلع

وتخطٌطها بشهادة بعض ، وتتسم المدٌنة بروعة تصمٌمها وجمال مٌادٌنها

، المدن الكبٌرة فً ذلك العصربعض الرحالة الذٌن اعتبروها أفضل بكثٌر من 

.  ()كما أنها منظمـة ونظٌفة، حٌث تحتوي على شوارع واسعة

 باتجاه الؽرب مع انتقال  تركز فً جهة البحرولوحظ أن توسع المدٌنة

.  ()السكان من الجزء الشرقً إلى جهة البحر

واشتملت البلدة فً فترة الحكم العثمانً لها على ثبلث حارات عرفت 

                                                 
 ( ، .م98ٗٔ/هـٗٓٗٔ، ٔدار الرفاعً، ط، ، الرٌاض(ماء الموابد)مقتطفات من رحلة العٌاشً: الجاسر(

 . ٓٓٔص

( : ، سمٌر عطاهللا8ٖص، عمارة جدة: بخاري، ٕٓرحبلت فً شبه جزٌرة العرب ص:  بوركهارت(

. ٕٖص، جدة بوابة الحرمٌن: ، أمانة مدٌنة جدةٖٕٔص، قافلة الحبر

( . ٗص، منازل جدة: خان (

.   قسم الوثابق،  محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌةٔ/ٕٔوثٌقة رقم ()

 ( ، ٕمج ، المختار من الرحبلت الحجازٌة: الشرٌؾ، 9ٓص، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه(

 .ٔٓٙص

 . 9ٓرحلة فً ببلد العرب ، ص : تامٌزٌٌه  ()
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وتتوسطهما حارة ، وحارة الٌمن فً الجنوب، حارة الشام فً الشمال: ()بالمحبلت

 أي فواصل ا ولم ٌوجد بٌنهم،بعضهابهذه الحارات كانت متصلة ، المظلوم

(. ٓٔ)خرٌطة رقم ، ()مادٌة

ومع ازدٌاد حركة التجارة فً البحر األحمر وازدٌاد ؼنى كثٌر من تجار 

الثامن عشر /ظهرت مباٍن جدٌدة فً أواخر القرن الثانً عشر الهجري، جدة

تمٌزت بجمالها ، تركزت فً الجهة الشمالٌة من البلدة فً حارة الشام، المٌبلدي

 للقناصل األجنبٌة كالقنصلٌة اً واتخذ من بعضها مقار، العمرانً وروعة تصمٌمها

. البرٌطانٌة والفرنسٌة والٌونانٌة

وعلى عكس ذلك فإن أؼلب المبانً الواقعة فً الجهة الجنوبٌة من حارة 

 وذلك نظرا لضعؾ ؛(ٓٔ) قد تمٌزت بصؽرها وكثافة عددها، خرٌطة رقم ،الٌمن

.  ولقدم الحارة،الحالة المادٌة لسكانها

وقد تركزت األحواش والخانات والمنازل الكبٌرة فً الجهة الؽربٌة من 

البلدة الستقبال األعداد الكبٌرة من الحجاج والمعتمرٌن والـزوار، ومما ٌلٌها من 

وقد أجمع . (ٓٔ)جهة البحر كانت تقام أسواق البلدة وتجارتها، خرٌطة رقم

. ()الرحالة على أن مقاهً البلدة ومقابرها توجد خارج السور من جهة الشرق

مسور ، وٌوجد فً الجهة الجنوبٌة من البلدة خارج السور مدفن للنصارى

وكان ٌدفن به ، () وعلٌه حراسة تمنع الدخول إلٌه من ؼٌر حاجة،عال بسور

وفً عام ، جمٌع الموتى من ؼٌر المسلمٌن من نصارى وٌهود وؼٌر ذلك

 نقل المقبرة ((Zohrabأراد القنصل البرٌطانً زوهراب  (م88ٓٔ/هـ97ٕٔ)

وذلك نظراً لعدم وجود مساحة كافٌة للمتوفٌن ، إلى المنطقة الشمالٌة من جدة

                                                 
 (.ٓٔ)المحلة كلمة تركٌة تعنً حارة، خرٌطة رقم( )

 وكانت جزءاً من حارة ،توجد حارة رابعة تعرؾ اآلن بحارة البحر تقع فً الجنوب الؽربً من البلدة ()

، حافظ (ٗٔ) ولكن ونتٌجة الحداث شارع الذهب الذي قسم الحارة الى جزبٌن،خرٌطة رقمالٌمن،

الجزء الشرقً على مسمى حارة الٌمن، بٌنما أطلق على الجزء الؽربً منها مسمى حارة البحر وذلك 

على " حارة البحر" مسمىر وظهلقربها من البحر فعلى ساحلها تقبع سفن صٌد األسماك، وعدم 

  .(ٓٔ)خرٌطة رقم ٌدل على أنه حدٌث،الخرٌطة العثمانٌة 

.  ٔٓٙص، ٕمج، المختار من الرحبلت الحجازٌة: الشرٌؾ ()

، ٔط، مإسسة التراث، رحلتً إلى مكة، ترجمة محمد محمد أحمد الجناشً: جرفٌه كورتلمون- جٌل ()

.   ٕٙص، مٕٕٓٓ/هـٖٕٗٔ
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إال أن ، ولبعدها عن الجالٌة األجنبٌة التً انتقلت للعٌش فً شمال البلدة، الجدد

 ورؼم محاوالته العدٌدة قوبل بالرفض من قبل الوالً التركً  بجدة خوفا ،طلبه

. ()من إثارة مشاعر االستٌاء والؽضب بٌن المسلمٌن

الذي ، بالقرب من ضرٌح حواء،      كما ٌوجد مصلى العٌد خارج باب مكة

وفً كل ، وله سور مبنً من الطٌن، () وٌعود آلل نصٌؾ،"المشهد"كان ٌسمى

. ()جدار بوابة دخول خاصة به

، إال بعد أن أوصلت ()وال ٌوجد حدابق أو بساتٌن داخل البلدة أو خارجها

فوجدت بعض  ،(م887ٔ/هـٖٗٓٔ)عٌن الحمٌدٌة المٌاه للمدٌنة عن طرٌق

)، وفً داخل الثكنة العسكرٌة()المدٌنةالحدابق بالقرب من مستشفى  التً كانت ،(

 .تعتبر متنفسا ألهل البلد

مما اضطر العدٌد من ، ولم ٌكن ٌسمح بالبناء العشوابً داخل السور

 ()القادمٌن من خارج المدٌنة إلى بناء بعض األكواخ والمنازل التً ال قٌمة لها

والمحلة الكبٌرة الواقعة بجانب ، تتمركز فً السبٌل وما حولهاكانت و، خارجها

والروٌس األعلى فً شمال  جدة قرٌباً من ، الحجر الصحً من ناحٌة الؽرب

واعتبرها الرحالة ضاحٌة من ضواحً جدة ٌسكنها اإلفرٌقٌون والفقراء ، البحر

باإلضافة إلى الجمالٌن الذٌن ٌوفرون وسٌلة النقل بٌن ، من الٌمن والهند والسودان

. ()وٌعقد بها سوق صؽٌر معظم تجاره من البدو، ()مكة وجدة

                                                 
مبلمح من أوضاع المسٌحٌٌن فً جدة فً النصؾ الثانً من القرن : سلوى سعد سلٌمان الؽالبً ()

، (هـٕٖٔٔ-78ٕٔ/ م89ٗٔ-8ٙٔٔ)التاسع عشر المٌبلدي، من خبلل وثابق األرشٌؾ البرٌطانً 

-ٙٔ)المملكة العربٌة السعودٌة ، جدة، مداوالت اللقاء العلمً السنوي التاسع لجمعٌة التارٌخ واآلثار

.  ٙ٘ٗ، ٔ٘ٗص، (م8ٕٓٓ ابرٌل ٕ٘-ٕٕ/هـ 9ٕٗٔ ربٌع اآلخر9ٔ
 

.  ٖ٘ص، مبلمح: مؽربً ()

.  ٕٗٔص، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه  ()

.  ٕٗص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

 . 9ٗٔ ،9ٖٔص، جزٌرة العربمرآة : صبري ()

 .8ٗتارٌخ عٌن العزٌزٌة، ص: األنصاري ()

 .  ٖٙٔ ،8ٔٔص ، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه  ()

  ٕ٘ص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب : بوركهارت ()

 .   ٖٙٔ ،8ٔٔص ، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()
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 وعلى المساحة الواقعة بٌن أسوار المدٌنة ورصٌؾ المٌناء ٌوجد مٌدان 

. () به مكان صؽٌر لصناعة السفن الشراعٌة الصؽٌرة،مزدحم بالناس

 ومن خبلل ما أحصاه ووصفه الرحالة الذٌن تعاقبوا على ،وبلؽة األرقام

ٌمكن تقسٌم فترات النمو خبلل الحكم ، زٌارة جدة من مظاهر عمرانٌة بها

وهً تمتد من بداٌة الحكم العثمانً : الفترة األولى: العثمانً بها إلى فترتٌن

 للفترة السابقة من تارٌخها ـ  إلى منتصؾ القرن الثالث اً للمنطقة ـ وتعتبر امتداد

ونستطٌع تصور جدة فً الفترة األولى من ،  التاسع عشر المٌبلدي،عشر الهجري

 محاطة بسور من جمٌع الجهات ،نموها خبلل العصر العثمانً كمدٌنة صؽٌرة

تحوي جامعٌن وهما جامع الشافعً، وجامع األبنوس، وعدد قلٌل ، عدا جهة البحر

ؾ ونه مسقأوٌمتد سوقها بامتداد البحر إال ، ()من المساجد الصؽٌرة األخرى

، إال أنها ()وشوارعها تتمٌز بالسعة والنظافة، ()باألشرعة ومفتوح من الجانبٌن 

 ي والستضافة القادمٌن ولتخزٌن البضابع حوت جدة ثمان.أنها ؼٌر مضاءة

عدا بعض - بها فً تلك الفترة أي مدارس حكومٌة أو خاصة ٌكنولم ، ()خانات

.  أو قناصل للحكومات األجنبٌة،كما لم ٌوجد بها أي مستشفٌات– الكتاتٌب 

التاسع / ي فتمتد من منتصؾ القرن الثالث عشر الهجر:أما الفترة الثانٌة

. عشر المٌبلدي إلى نهاٌة الحكم العثمانً للمنطقة

ٌعادل أكثر من ضعفً ،  ازدهاراً ونمواً سرٌعاً للمدٌنةوشهدت هذه الفترة

 وما ٌقارب الثبلثٌن مسجداً ، جوامعةنموها السابق، فهاهً تحوي خمس

مبة  وظهر بها العدٌد من األسواق الجدٌدة، حوت أكثر من تسع، ()اً صؽٌر

كما زادت الخانات بها إلى ، تمٌزت بؤنها تضاهً المحبلت األوربٌة، ()دكانٍ 

                                                 
  ٓ 8ٕٔص ، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()

 .  ٖٕص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت، 9ٕٔص، الرحلة الحجازٌة: جلبً ()

.  ٗٗٔ، صٖأعبلم، ج: ، مؽربًٔٓٔص، مقتطفات من رحلة العٌاشً: الجاسر ()

.  ٕٕص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

  9ٕٔص ، الرحلة الحجازٌة: جلبً ()

 .  ٖٗٔص، جزٌرة العربمرآة : صبري، 8ٖص، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()

. ٖٗٔص، مرآة جزٌرة العرب: صبري ()
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()ثبلثٌن خاناً 
وبنٌت بها مدرسة حكومٌة واحدة وهً الرشدٌة، 

()
، ومدرسة الفبلح 

الخاصة
()

 التً بلؽت فً نهاٌة القرن التاسع ،وظهرت القناصل األوروبٌة واألجنبٌة، 

التاسع عشر المٌبلدي عشر قناصل، منها القنصلٌة اإلنجلٌزٌة والهولندٌة واإلٌرانٌة 

والبلجٌكٌة وؼٌرها
()

ن، باإلضافة إلى ان صحًاكما بنً بجدة مستشفى ومحجر، 

وتم إنارة ، جلب إلٌها عدد من األطباء والمستشفى الخاص بالعساكر الهماٌونٌة،

شوارعها وترقٌم منازلها
()

منزلٖٖٓٓ بلػ عددها حوالً قد، و
()

ها ئوتم ردم مٌنا، 

وإعادة بنابه
()

 وثكنة ، ومخزن لؤلسلحة، والجمرك، والبرٌد،، ووجد بها إدارة للبرق

عسكرٌة خارج سـورها بالجهة الشمالٌة الشرقٌة
()

. 

وٌعد تعداد السكان مإشراً حقٌقٌاً ومهماً لمعرفة مدى تطور النسٌج 

إال أنه ولؤلسؾ ال توجد أرقام دقٌقة لعدد السكان ٌمكن االعتماد علٌها ، العمرانً

، إال بعض التقدٌرات والتخمٌنات التً وردت من بعض الرحالة، بشكل علمً

الل الشك على مدى ظمما ٌلقً ب، خرآوهً تتفاوت بشكل كبٌر من شخص إلى 

 صورة تقدٌرٌة لعدد السكان فً فترات مختلفة فً تقدٌم ولكنها تفٌد ؛مصداقٌتها

. من تارٌخ المدٌنة

  الذٌن كتبوا عن فترة الحكم العثمانً،وبالنظر فً كتب الرحالة والمإرخٌن

لم ٌتم تقدٌر عدد السكان إال فً المبة سنة األخٌرة من حكم الدولة العثمانٌة لها، 

 أعطانا إحصاًء تخمٌنٌنا لعدد سكان مدٌنة جدة هو الرحالة وأول من

 حٌث قدرهم مابٌن اثنً عشر ،(م8ٔٗٔ/هـٖٕٓٔ)( Burkhardt)بوركهارت

. ()ألؾ إلى خمسة عشر ألؾ شخص

                                                 
.  ٕٕٙ ص،هـٖٙٓٔسالنامة والٌة الحجاز ، ٖٗٔص، مرآة جزٌرة العرب: صبري ()

.  ٕٕ٘ ص،هـٖٙٓٔسالنامة والٌة الحجاز ()

.  8٘ص، التعلٌم: الشامخ ()

.  9ٖٖص، تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

.  8ٗٔص، ٔالجزٌرة العربٌة، مج: صفوة ()

.  ٕٕٙهـ، ص ٖٙٓٔسالنامة والٌة الحجاز  ()

. ٙٗص، الجواهر المعدة: الحضراوي ()

. ٕٕ٘هـ، صٖٙٓٔسالنامة والٌة الحجاز  ()

.    ٕ٘ص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()
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أي بعد ما ٌقارب العشرٌن عاما قدرهم  (م8ٖٗٔ/هـ9ٕٗٔ)وفً عام 

ٌُشك فً هذا الرقم ، () بحوالً عشرة آالؾ نسمة (Tamisier)تامٌزٌٌه و

.  مع النمو الطبٌعً للسكانهتعارضل

،  ألؾ نسمةةقدرهم مالتزن بخمس عشر (م8ٙٓٔ/هـ77ٕٔ)وفً عام 

، أي بعد أربع سنوات بؤربعٌن ألؾ (م8ٙٗٔ/هـ8ٕٔٔ)وقدرهم هولجٌن فً عام 

 وال ٌتفق مع األرقام ،وهو رقم ال ٌخلو من المبالؽة وعدم الدقة، ()شخص

 (م88ٕٔ/هـ99ٕٔ)وعدهم السنوسً فً عام، المعطاة قبل هذا اإلحصاء أو بعده

 ألؾ نسمة ٌزٌدون فً أٌام الحج حتى ربما ٌصلوا إلى أربعٌن ةبنحو ثمانً عشر

 .()اً ألؾ

ة وأول إحصاء ظهر فً التقارٌر الحكومٌة الرسمٌة هو ما نشر فً السالنام

. ()وقدر العدد بخمس وعشرٌن ألؾ نسمة  (م888ٔ/هـٖٙٓٔ)فً عام 

 الذي زار ، إبراهٌم رفعتةكما أشار إلى نفس الرقم الذي ذكرته السالنام

ومع ، () (م9ٓ8ٔ/هـٕٖ٘ٔ)إلى (م9ٓٔٔ/هـ8ٖٔٔ)جدة فً الفترة من سنة 

.  ()الدولة العـثمانٌة وصل عدد سكان مدٌنة جدة إلى ثبلثٌن ألؾ نسمةحكم نهاٌة 

واتفق جمٌع الرحالة على أن معظم سكان جدة كانوا من المسلمٌن العرب  

القادمٌن من مختلؾ األقطار العربٌة من مصر وسورٌا والٌمن والحضارمة 

،  وإفرٌقٌا، والجاوه،ومن المسلمٌن األعاجم القادمٌن من ببلد الهند، والمؽاربة

باإلضافة إلى بعض البدو، وكان من بٌن سكان المدٌنة ما ٌقارب المبة مسٌحً 

، إال أن صبري باشا عدهم بحوالً ()(م88ٕٔ/ هـ99ٕٔ)طبقا لتقدٌر البتنونً 

. ()مبتٌن

                                                 
.  9ٙص، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()

. 89 ص،تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

. ٓٙٔ، صٕج، الرحلة الحجازٌة: السنوسً ()

.  ٕٕٙ ص،هـٖٙٓٔسالنامة والٌة الحجاز  ()

.  ٖٕص، ٔج،مرآة الحرمٌن: رفعت ()

() Hogarth : Hejaz Before World War1, P29 .

.  7ٙالرحلة الحجازٌة، ص: البتنونً ()

. .Al Amr: The Hijaz ,P.18، ٖٖٔمرآة جزٌرة العرب، ص : صبري ()
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المبحث الثانً 

ارات ــــــالشوارع والح

  :الشوارع:  ووًال 

 الخارجٌة، التً تإثر على حٌاة عمرانٌةٌعتبر الشارع من أهم العناصر ال

، وٌحافظ على التدرج المطلوب بٌن الخاص والعـام، اإلنسان ونشاطه بعد المنزل

فمن خبلل تخطٌط وتنظٌم ونظافة الشوارع ٌمكن أن تصدر الحكم األول على 

 .مدى تقدم وتطور المدٌنة

عن وصؾ ي ولم ٌؽفل الرحالة الذٌن زاروا مدٌنة جدة فً العصر العثمان

حٌث لفتت انتباههم بنظافتها واستقامتها، إذا ما قورنت بمثٌبلتها فً ، شوارعها

بؤن  (م8ٔٗٔ/هـٖٕٓٔ)(Burkhardt)وٌذكر بوركهارت، المدن األخرى

 .()ها طلقءشوارعها ؼٌر مرصوفة لكنها فسٌحة وهوا

بؤن  (م8ٖٗٔ/ هـٕٓ٘ٔ) الذي زارها فً عام (Tamisier)وٌصفها تامٌزٌٌه

،أما الرحالة ()شوارعها مستقٌمة وبؤن تصمٌمها وتخطٌطها فً ؼاٌة الجودة

، فٌصفها بؤنها فسٌحة (م8٘ٗٔ/هـ7ٕٓٔ )Charles Didier))الفرنسً  دٌدٌه 

وتفتح من وقت إلى أخر على ساحات واسعة تعتبر ، وتبلقً االهتمام والعناٌة

وأروقة البلد " بقوله  (م 88ٔٔ/ هـ99ٕٔ)وٌصفها السنوسً، () للبلدةاً متنفس

 ( Courtellemont)كورتلمون جرفٌه– ، أما جٌل ()" أؼلبها متسع وكلها طبٌعٌة

فذكر أن  (م89ٗٔ/هـٖٔٔٔ) الذي زارها فً ( Courtellemont)كورتلمون

ا ، معلبلً ذلك بؤهمٌة جدة التجارٌة،شوارعها حٌوٌة ًٌ  وأنها تعتبر مركزاً تجار

 ( Courtellemont)كورتلمون وٌتفق صبري مع الرحالة جٌل جرفٌه، ()كبًٌرا

                                                 
( .  ٕٕص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب:  بوركهارت(

( . 9ٓ، 8٘ص، رحلة فً ببلد العرب:  تامٌزٌٌه(

م، 8ٌ٘ٗٔبلدي ـــع عشر المــــرن التاســـــقـرحلة إلى الحجاز فً النصؾ الثانً من ال: دٌدٌهشارل ( )

  7ٔٔ، صمٕٔٓٓ/هـٕٕٗٔة، ـــــل الثقافًــــالدكتور محمد خٌر البقاعً، دار الفٌص: ترجمها

Pesce :  Jiddah Portrait, P49.  

( . ٙٓٔ ص ،ٕج، الحجازٌةالرحلة:  السنوسً(

( . ٕٙص، رحلتً : جرفٌه-  جٌل(
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، ومن خبلل اراء الرحالة نرى ()بؤن شوارع مدٌنة جدة منظمة ومستقٌمة

إجماعهم على استقامة ونظافة وسعة شوارع جدة ، وهً آراء ألناس كانوا 

معاصرٌن لتلك الفترة من تارٌخها، وٌجب إخضاعها لمقاٌٌس ذلك العصر إذا 

 . أردنا أن نكون موضوعٌٌن 

من شوارع جدة قد  (مٖٓٓ٘)بذكر أن (م9ٔٓٔ/ هـ8ٕٖٔ) البتنونًوانفرد 

 أو الحجر المابً الذي ، الجبلً الذي ٌؤتون به من الجبال القرٌبةبالحجر" رصفت

ال " كما أنه خبلفاً لؽٌره أورد بؤن شوارع جدة .()"ب البحراٌقطعونه من شع

 وربما قصد بذلك اختبلؾ سعتها من مكان إلى أخر، فلقد ذكر إبراهٌم" نظام بها

()إلى خمسة عشر متراأمتار من ثمانٌة تتسع بؤنها  (م9ٓٔٔ/ هـ8ٖٔٔ)رفعت 
. 

 من الؽرب إلى الشرقومن أشهر شوارع جدة
( )

: 

 وٌبدأ هذا الشارع من الشمال حتى ،واإلسكلة بمعنى المٌناء: شارع اإلسكلة -

، والمحجر الجنوب، وٌمتد حتى ٌصل إلى باب المؽاربة فً الجهة الؽربٌة من المدٌنة

 .الصحً فً جهة الجنوب

 أو ما ٌعرؾ بالشارع التجاري أو شارع :(شارع سوق الندى)شارع البحر- 

وٌفتح ، من شمال المدٌنة خلؾ مسجد الباشا إلى جنوبها بموازاة البحر وٌمتد ،السوق

،وحوش علٌه عدد كبٌر من الدكاكٌن واألحواش، كحوش باناجه، وحوش بكر باشا

وٌلحظ على هذا الشارع ، ةإلإ، وبعض المساجد كمسجد عكاش، ومسجد لالعكاش

. (8ٗٔ)، لوحة رقم(ٓٔ)سعته واستقامته، خرٌطة رقم

،  والصحٌة هو االسم الذي كان ٌعرؾ به المستشفى العام:شارع الصحٌة - 

وٌمتد هذا الشارع من الجنوب إلى الشمال حتى ٌصل إلى مدرسة الفبلح
()

 .

                                                 
( . 7ٖٔص، مرآة جزٌرة العرب:  صبري(

 (  . 7ٗص، الرحلة الحجازٌة: البتنونً(

 ( . ٖٕص، ٔج، مرآة الحرمٌن: رفعت(

(  م،88ٓٔ/هـ98ٕٔعسكرٌة عام الهٌبة ال تم تحدٌد هذه الشوارع على الخرٌطة التً أعدتها (

عدنان الشرٌؾ، والسٌد محمد داقر، والسٌد : منهم األستاذ: بمساعدة من بعض األهالً (ٓٔ)رقم

. هـ9ٕٗٔ/7/7 فً سالم القرشً

( . نقبل عما أكده له الشٌخ محمد نصٌؾ، ٙٗٗوٗٗٗ ص،تارٌخ مدٌنة جدة:  األنصاري(
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ٌقع فً الجزء الشمالً من حارة الشام، وٌمتد من الشمال : شارع  بً عنبة- 

إلى أن ٌصل إلى زقاق باعشن، ٌطل علٌه مسجد أبً عنبة، ومنزل محمد داقر من 

جهة الؽرب، ورباط الخنجً الكبٌرمن جهة الشرق
( )

 (.٘ٗٔ)، لوحة رقم

 :أما الشوارع العرضٌة فمن أشهرها

 ومسجد مروراً بسوق العلوي ، اً  شرق باب مكةوٌمتد من :باب مكةشارع - 

وبرحات تجمع الجمال قبل تحمٌل ، (ةالشون) مستـودعات البضابع إلىالمعمار،

 ؼرباً  والخانات ،البضابع
()

،وامتداده من جهة الؽرب بعد شارع الذهب ٌعرؾ  

بشارع قابل، ولم ٌكن شارع قابل موجود بجدة فً العصر العثمانً، بل كان ٌحتل 

وهو المستودع الحكومً لؤلرزاق، ففً سنة " الشونة التركٌة"موقعه 

فتح الملك حسٌن هذا الشارع، وبنى فٌه الدكاكٌن، ثم قام ببٌعه (م9ٔ8ٔ/هـٖٖٙٔ)

لسلٌمان قابل، وهو مسقوؾ وقد جدد تسقٌفه
( )

 . 

 . الشارع الممتد من مستشفى باب شرٌؾ العام الى الحجر الصحً ؼرباً -

فكان هناك مسالك ، تإدٌهاكانت  بالوظٌفة التً متدادها الشوارع واسعةو ارتبط 

أما الشوارع التً تصل ، تحدد المبانً السكنٌة امتدادها واتجاهاتها، للسٌر على األقدام

 فكانت أكثر ،العربات التً تجرها الدوابتسمح بمرور ما بٌن األحٌاء والسوق، التً 

 .اتساعاً 

التاسع عشر المٌبلدي، ونتٌجة / وفً منتصؾ القرن الثالث عشر الهجري

انتشرت فً شوارع المدٌنة مخلفات ، للحركة العمرانٌة النشطة التً شهدتها المنطقة

حتى أن إحدى الوثابق تصؾ لنا أن من ٌرٌد أن ٌصل إلى بٌته ال ٌستطٌع ، العمابر

الوصول إلٌه إال كنازل ببر
()

 .

 وبمساعدة من قابم مقامها ،قامت بلدٌة المدٌنة (م8ٙٙٔ/هـ 8ٖٕٔ)وفً عام 

 وبعد أخذ رأي سكان المدٌنة، وبعد التفكٌر فً المكان الذي ٌمكن ،محمد نوري أفندي

                                                 
  .رصفه بالحجروهـ، ٖٔٗٔتوسعة الشارع فً العصر السعودي الزاهرعام تم ( )

 ( . 9ٕٓص، تطور النسٌج العمرانً : فارسً(

 (  ٕ٘ٗجدة، ص: األنصاري(

.  9ٙٔص، نجد والحجاز: أوؼلو ()
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نسب مكان لذلك، أ استقر الرأي أن ٌكون مرسى جدة ،أن ترمى فٌه هذه المخلفات

وٌمكن من خبلل ذلك حل مشكلة وصول الناس إلى المٌناء
()

 .

وٌظهر أن حالة الشوارع قد ساءت فً أواخر سنوات الحكم العثمانً للمنطقة، 

تها رؼم ما بذلته الحكومة العثمانٌة من جهود فً سبٌل نظـاؾ
( )

إال أنها تبدو ؼٌر ، 

أورد أن الشوارع فً  (Richards رٌتشاردز)ففً تقرٌر القنصل البرٌطانً ، كافٌة

 إال أنه أضاؾ أنها أفضل حاالً Wavell) فافل)وأشار إلى نفس الحالة ، حالة قذرة

من شوارع ٌنبع 
()

 .

لم تكن تإدى بانتظامإال أنها ، وكان هناك قسم للبلدٌة ٌعنى بنظافة الشوارع
()

 ،

 للبلدٌة، التً لم تقم  الشوارعوقد ٌكون ذلك بسبب تخلً السكان عن مسإولٌة نظافة

 حٌث زاد عددهم مع القادمٌن من ،بواجبها كما ٌنبؽً نتٌجة الزدحام المدٌنة بالسكان

 .نفقات النظافةحجاج وتجار وعساكر وؼٌرهم، ولقلة الموارد المالٌة المخصصة ل

تضٌق وتتسع ، ولم ٌكن لها اتجاه واضح، أما أزقـة المدٌنة فتتفرع داخل األحٌاء

، وكان اتساعها ال ٌزٌد عن المترٌن والنصؾ، حسب تقدم وتؤخر واجهات المنازل

 كما فً حارة ، وتزداد ضٌقا مع زٌادة ترابط البٌوت،فتحتل الفراؼات بٌن المبانً

المظلوم والٌمن، وكذلك كسراتها متعددة بتعدد واجهات البٌوت المطلة علٌها، وتبادل 

فتحات األبواب
()

، وكانت تإدي مهمة ترطٌب الجو الحار من خبلل تخلل الهواء 

والواقع . فٌساعد على إضفاء الجو المنعش داخل المدٌنة، البحري الرطب تلك األزقة

 ، وكانت تنتهً بؤرض مشاعة،أن الطرق الضٌقة كانت بمثابة امتداًدا للبٌوت

أوبساحات عامة
()

. ، أي أن نهاٌتها لم تكن مسدودة

فكلما ، وهذه األزقة تواكب التدرج فً االستخدام من حٌث الكثافة والخصوصٌة

اتجهنا من السوق والطرق الربٌسة إلى داخل األحٌاء زادت درجة الخصوصٌة 

                                                 
( . 9ٙٔص، نجد والحجاز:  أوؼلو(

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول.DH. MKT 496/27: وثٌقة رقم ()

()Al-Amr: The Hijaz,P.42,43.  

( ) Al-Amr: The Hijaz,P.42. 

( .  9ٕٓص، تطور النسٌج العمرانً: فارسً (

( . 7ص، منازل جدة:  خان(
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: وقل عدد المستخدمٌن، ومن أشهر هذه األزقة، لٌةووالمسبو

ٌقع فً حارة الشام،بالقرب من منزل باعشن: زقاق باعشن-
()

. 

 ٌعتبرونه أكثر األزقة ةوهو زقاق ضٌق بحارة الشام كان أهالً جد: زقاق الخنجً-

 . وذلك النعدام اإلضاءة به؛إخافة

 وكان ٌشتمل على ،وٌقع بحارة الشام وٌإدي إلى قصبة الهنود: زقاق الخراطٌن-

محبلت الخرط وصناعة الخشب
()

  .

 وكان ٌجلس فٌه م، وٌمتد ؼرباً،الزقاق الموجود بجانب بٌت بادٌب بحارة المظلو-

الشحاذون
()

 .

  :الحارات: ثانٌاًال 

و قسمت . (ٓٔ) خرٌطة رقم،ُعرفت الحارات فً مدٌنة جدة باسم المحبلت

وسمٌت  ،أقدمها حارة المظلوم: حارات جدة فً العصر العثمانً إلى ثبلث حارات

 عام  الذي قتل ظلماً ،بهذا االسم نسبة للسٌد عبدالكرٌم البرزنجً المدنً

(م7ٕٖٔ/هـٖٙٔٔ)
()

وتعتبر األكثر ازدحاما بالسكان، وهً تقع شرق المدٌنة، 
()

 ،

ومسجد عكاش، وٌوجد فً ، مسجد المعمارمنها وتحتوي على عدد كبٌر من المساجد 

كما توجد بها أشهر مدرسة أهلٌة وهً ، شمالها أكبر الجوامع وأقدمها جامع الشافعً

 (.ٓٔ) خرٌطة رقم،وأول ما ٌفتح باب مكة على حارة المظلوم، مدرسة الفبلح

 لبشة وحوش الشرابٌة يكما تتمٌز بوجود األحواش فً ؼربها كحوش أب

كما تشتهر بوجود السوق ، ، وحوش الشرٌؾ وؼٌرها(عكاش)وحوش العقاش أو

 خرٌطة ،الكبٌر الذي ٌقطع الحارة من جنوبها إلى شمالها حتى ٌصل إلى حارة الشام

(.  ٓٔ)رقم 

                                                 
. هـ 9ٕٗٔ/7/٘ٔمقابلة شخصٌة مع الســٌد سالم القرشً ومحمد داقر ،فً حارة الشام بتارٌخ  ()

.  9ٕٓص ، تطور النسٌج العمرانً : فارسً ()

( . 8ٔٔ ص،ٔ ط،جدة:  طرابلسً(

 ( . 7ٗٔخبلصة الكبلم، ص:لمعرفة المزٌد عن هذه الحادثة، انظر دحبلن (

( . ٕٙٓص ،  العمرانًتطور النسٌج:  فارسً(



 

 

( 184) 
 

فسمٌت بذلك بسبب وقوعها فً الجهة الجنوبٌة من المدٌنة، أما حارة الٌمن
( )

 ،

وتمٌزت حارة الٌمن ، حارة البحر وحارة العلوي: وتتؤلؾ من حارتٌن ربٌسٌتٌن هما

باتصالها المباشر بشاطا البحر
()

من % ٖ٘ وتشكل ساحة العٌدروس حوالً ،

أمام بازان المنهل (قصر الكندوانً)من أشهر مبانٌها كان و، مساحتها
()

، وٌوجد بها 

وٌبلحظ ، جد فً جنوبها الشرقً مستشفى باب الشرٌؾويكما كان ، جامع السنوسً

مساحتها مقارنة بمنازل حارة الشام والمظلوم، كما أن أزقتها أكثر  على منازلها صؽر

وتتصل مع خارج المدٌنة من خبلل باب شرٌؾ الواقع فً ، تعرجا وأقل اتساعا

 .(ٓٔ)خرٌطة رقم ، الجنوب منها

وسمٌت بذلك بسبب كونها تقع فً الجزء ، أما الحارة الثالثة فهً حارة الشام

وتحتوي على ،  وأكثرها تنظٌماً واتساعاً ،وتعد أقل الحارات كثافة، الشمالً من المدٌنة

كما ، السفارة الفرنسٌة والسفارة اإلنجلٌزٌةو،  كالمدرسة الرشدٌةأجمل المبانً وأهمها

كمسجد الخضر ،  وعدد كبٌر من المساجد،كان ٌوجد بها عدد من الفنادق والخانات

كما ٌوجد بها عدد كبٌر من ، وزاوٌة فرج ٌسر وجامع الحنفً وجامع بكر باشا

، (ٓٔ) خرٌطة رقم، ورباط السادة وجمٌعها تقع فً ؼربها،األربطة كرباط بادٌب

.  وتتصل مع خارج المدٌنة بواسطة باب المدٌنة المنورة فً الجهة الشمالٌة منها

حٌث لم تكن محاطة بؤسوار ، ولم ٌوجد بٌن الحارات أي فاصل مادي ٌحد بٌنها

كما أن كل حارة لم تخص جنساً واحداً أو طبقة معٌنة ، خاصة
()

نه ٌؽلب على أ، إال 

 بٌنما ٌنتمً جل سكان حارتً الٌمن ،سكان حارة الشام الثراء واالشتؽال بالتجارة

 كالبناء والنجارة والعطارة والخراطة وصٌد ،والمظلوم إلى الطوابؾ المهنٌة التقلٌدٌة

األسماك وؼٌرها 
()

  .

وانتشرت الساحات فً حارات المدٌنة على نحو جعل من معظم منازلها تطل 

وتختلؾ ، وكانت تعتبر كمتنفس لسكان تلك الحارات، على واحدة من هذه الساحات

ومن أشهرها ساحة العٌدروس ، واشتهرت باسم البرحات، مساحتها من موقع إلى آخر

                                                 
( .  7ٓٔص ، رحلة:  دٌدٌه(

( . ٙص، منازل جدة:  خان(

( . 77ٔ ص،ٔ ط،جدة:  طرابلسً(

( . ٗٗص، عمارة جدة:  بخاري(

( . 7ٗص، جدة:  دٌاب(
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فً حارة الٌمن بالقرب من باب شرٌؾ، وساحة نصٌؾ فً حارة المظلوم شرق 

مسجد المعمار، وساحة عاشور فً حارة الشام بالقرب من رباط الخنجً الصؽٌر، 

(. ٓٔ)خرٌطة رقم ، وساحة سنبل فً حارة المظلوم

 وكان أولها الحً ، وعدم الترتٌب،أما ضواحٌها فقد ؼلب علٌها العشوابٌة

 والنزلة الٌمانٌة فً جهة الجنوب ،(ٓ٘ٔ)لوحة رقم،اإلفرٌقً خارج باب مكة

 وكانت بها أحواش ،ونزلة بنً مالك فً شمال شرق جدة والكندرة، والروٌس األعلى

الماشٌة
()

القرٌات، وحارة بٌشة فً جنوبها  الثعالبة فً جنوبها الؽربً، و و، 

الشرقً
()

 (.ٖٔ)خرٌطة رقم،

                                                 
التطور العمرانً لمدن الحج والمشاعر المقدسة فً عهد الملك : ناصر علً الحارثً ()

. ٗٔٔص ،م7ٕٓٓ/هـ8ٕٗٔ،ٔالرٌاض، إصدار مكتبة الملك عبد العزٌز،ط ٌزعبدالعز

( . 9٘ص، جدة: ، صابرةٕٗٗ، ٔٗٗص ، تارٌخ مدٌنة جدة:  األنصاري(
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المبحث الثالث 

األسواق والخانات 

 :األسواق :  ووًال 

وتوزعها على شوارعها الممتدة من بداٌة المٌناء ، تمٌزت جدة بتعدد أسواقها

كما تنوعت معروضاتها، من مواد ؼذابٌة وأوانً ، حتى خارج السور أمام باب مكة

 .باختبلؾ البلدان الواردة منها، نحاسٌة ومنسوجات وؼٌرها

كانت فقد ، األسواق فً العصور الماضٌةالتً كانت علٌها صورة لوامتداداً ل

فؤمر نابب جدة األمٌر ،  تعرض فً العراء لمدٌنة جدةالسلع فً بداٌة الحكم العثمانً

وهً - بتسقٌؾ األسواق بالخشب والحدٌد (مٗٗ٘ٔ-8ٖ٘ٔ/ هـ9٘ٔ-9ٗ٘)سكندرأ

 وطلب من التجار أن (-9ٗٔ)عادة ما زالت علٌها معظم أسواق جدة القدٌمة،لوحة رقم

ٌعلقوا فٌها القنادٌل، وأن تكون إنارة القنادٌل واألسواق كل لٌلة، ومنع جمٌع البابعٌن 

للسمن والعسل والؽنم والحطب من تلقً الركبان
()

 ألن تلقً الركبان ٌكون فٌه ؼبن ؛

ال )(: )قال رسول هللا: قال()ابن عباس فعن للبابع لعدم علمه بؤسعار السوق، 

:  وال ٌبع حاضر لباٍد؟ قال:ما قوله: تلقوا الركبان وال ٌبع حاضر لباٍد، قٌل البن عباس

 متفق علٌه (الٌكون له ِسْمَساًرا
()

 .

تعرضت أسواق جدة  لحرٌق هابل من باب مكة  (م7ٕٔٔ/هـٖٖٔٔ)وفً عام 

وامتد إلى القلعة بحارة الشام ومنها ، مروراُ بسوق البدو وسوق الجامع بحارة المظلوم

(علوان بنا) ثم زاوٌة ،إلى سوق الساحل بدكاكٌنه ودار السعادة
()

 .

فبعد أربعٌن عاما من هذه ، هاإ وأعٌد بنا،وعادت األسواق إلى نشاطها التجاري

، ممتدة من جانب البحر"بؤنها  (م7٘9ٔ/هـ7ٖٔٔ)الحادثة ٌصفها العٌاشً فً رحلته

فٌها مقاهً ومجالس ، وؼالبها أخصاص واسعة مفتحة إلى ناحٌة البحر، وناحٌة البلد

وفٌها جلوس ؼالب أهل البلد ، ٌبالػ أصحابها فً كنسها وتنظٌفها ورشها بالماء، حسنة

على أسرة كثٌرة 
(")

     .

                                                 
 .  89 ،88ص، جدة: ششة ()

دار ، المؽنً فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً: عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسً أبو محمد ()

 . ٕٖٓ، صٗم ،ج98٘ٔ/هـ٘ٓٗٔ، ٔط، بٌروت، الفكر

( .  7ٖ ص،تارٌخ مدٌنة جدة:  األنصاري(

( . ٗٗٔ، صٖأعبلم، ج: ، مؽربًٔٓٔص ، مقتطفات من رحلة العٌاشً :  الجاسر(
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  الذي زار جدة عام (Charles Didier) وٌذكر الرحالة  دٌدٌه

وٌتصل به ، أن السوق ٌمتد على طول المدٌنة موازٌاً للبحر (م8٘ٗٔ/هـ7ٕٔٔ)

وقد أعد السوق بحٌث ٌمكن الوصول إلٌه من أي شارع ، نيبواسطة شارعٌن جانبً

ٌسار فٌه
()

هو مكون من عدة (Charles Didier)، والسوق الذي ٌقصده دٌدٌه 

أسواق متصلة ففً الشمال سوق الندى، ثم ٌتصل به، وعلى امتداد نفس الشارع سوق 

الكبٌر، ومن تقاطع الشارع مع شارع قابل ٌبدأ سوق الخاسكٌة الذي ٌمتد على طول 

أن نلحظ  (م88ٓٔ/هـ98ٕٔ)ومن خبلل خرٌطة عام الشارع إلى حارة البحر جنوباً، 

جمٌع الشوارع الهامة مثل شارع باب مكة، واألسكلة هً بالفعل تإدي إلٌه، خرٌطة 

 (.ٓٔ)رقم

  بعض التنظٌماتأصحاب المحبلت التجارٌةوفرضت الحكومة العثمانٌة على 

أن الدكاكٌن  (م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ)( Burkhardt)بوركهارت فقد الحظ، الخاصة

وذلك للحفاظ على ، ترتفع عن مستوى الشارع بضعة أقدام كما هو الحال فً تركٌا

وكان أصحاب ،  وخاصة عند سقوط األمطار،محتوٌات الدكان من األتربة واألوساخ

المحبلت ٌحرصون على بناء دكة من الحجر ٌعلوها مظلة من الحصٌر تربط بؤعمدة 

 وذلك لٌجلس علٌها الزبابن حرصاً على راحتهم وللتواصل االجتماعً معهم؛عالٌة
()

 .

عمل بها جعل مداخل المحبلت متساوٌة من الستة التً ومن ضمن التنظٌمات 

 مع ، ثنً عشر قدماً اال إلىعشرة أقدام ال عن عمق المحل ال ٌقلوأن ، إلى السبعة أقدام

وجود مستودع أو مخزن خلؾ المحلإلزامٌة 
()

 .

نجاز فً عمارة أسواق جدة فً العصر العثمانً، هو ما قام به قابم إولعل أبرز 

لبلرتقاء بتلك  من جهد كبٌر (م8ٙٙٔ/هـ8ٖٕٔ)مقام جدة محمد نوري أفندي عام

فبعد أن كانت األسواق ، األسواق، حتى أصبحت تضاهً األسواق األوروبٌة فً وقتها

 وكان لكل دكان شراع مخصص ،مؽطاة باألشرعة المعمولة من أكٌاس وخشب قدٌم

 وزاد ، مما تسبب فً كتم الهواء داخل الدكاكٌن،بركابز خارجة فً الطرٌق السلطانً

                                                 
( . 7ٔٔص، رحلة:  دٌدٌه(

.   ٖٗص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

( . ٖٗص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب:  بوركهارت(
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فً مشقة المتسوقٌن
()

 أمر بتسقٌفها بالخشب حتى صار قاصد السوق ال ٌمشً إال، 

فً ظل
()

واشترط أن تكون من الخشب المزخرؾ المنقوش، 
()

، وأمر بهدم العشش، 

 وجعلها مٌزاناً واحداً مع السماح ألصحاب الدكاكٌن ،ها الصنادٌق الخشبٌةل بواستبد

مبعمل دوالب على مدخل المحل لعرض بضـابعه
( )

، وكانت قبل ذلك ؼٌر منتظمة، 

ووسع فً الدكاكٌن فساعد ذلك ، فمنها ما هو متقدم على اآلخر بدون تنسٌق معٌن

وأمر بإضاءتها لٌبلً باألتارٌك، على تحرٌك الهواء
()

ونتج عن ذلك رفاهٌة ، 

مستؤجري الدكاكٌن والمتسوقٌن، وقد استخدم اللٌن تارة والعنؾ تارة أخرى للوصول 

إلى تحقٌق أهدافه فً تنظٌم األسواق
()

وقد كان له ذلك دون تحمٌل خزٌنة الدولة أي ، 

عبء
()

 .

-م888ٔ/ هـ9ٖٓٔ-هـ ٖٙٓٔ)وبلػ عدد الدكاكٌن الموجودة بجدة فً األعوام 

، ن مقهىووأربع،  سوق بجوار البحر لبٌع السمك وهناك، دكان9ٓٓ (م 89ٔٔ

ومحل لبٌع الؽاز، ومصنعان للجٌر، ومسلخ، ومصنع للصدؾ، ومصنع للطبلء
()

، 

ن طاحونة تدار بواسطة الحٌواناتووسبع وأربع
()

نشؤ البرٌطانٌون طاحونة أولقد ، 

، ركب فٌها محرك ٌعمل بالنفط مما ساعد على (م9ٕٔٔ/ هـٖٖٓٔ)أخرى عام

تسرٌع العملٌة ومضاعفة كمٌة الدقٌق المطحون، حٌث بلػ ما تنتجه فً الٌوم الواحد 

 من وزنهااً  ضعؾ8ٓٓٔما ٌقارب 
()

  .

                                                 
( . 8ٙٔص، ٖج، أعبلم: ، مؽرب9ًٙٔص، نجد والحجاز:  أوؼلو(

( . ٙٗص، الجواهر المعدة:  الحضراوي(

( . 7ٓص، جدة:  دٌاب(

(  Lady(زٌنب)خطوة بخطوة فً حج إلى مكة مع لٌدي افلٌن كوبولد :  حسن علً خٌاط(

Evelyn Cobbold ،ٕ٘ص،م ٕٙٓٓ/هـٕٙٗٔ، مكة المكرمة .

( . ٕٓص، جدة:  باطرفً(

( . 8ٙٔص، ٖج، أعبلم: ، مؽربًٙٗص، الجواهر المعدة:  الحضراوي(

( .  ٕ٘ص، مراسبلت:  صابان(

.  ٖ٘ٔص،  جزٌرة العربمرآة: أٌوب صبري ()

. ٔٙص، جدة: صابرة، ٖ٘ٔص،  جزٌرة العربمرآة: أٌوب صبري ()

Hogarth: Hejaz before World War 1, P.30.7ٙص، الرحلة الحجازٌة:البتنونً ()
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ونتٌجة لوجود عدد من أفراد الجالٌات األجنبٌة من بلدان ؼربٌة فقد رخص 

الستهبلك ولتاجر ٌونانً بٌع الكحولٌات الستهبلك اإلنجلٌز، والجالٌات األجنبٌة، 

بحارة السفن التً ترسو فً مٌناء جدة
()

، وبعد وفاة هذا التاجر سمح لعدد من 

وكان المستورد من هذه ، األوربٌٌن والتجار استٌراد الكحول لبلستهبلك الشخصً

ذلك للتحكم ؛ الكحوالت ٌوضع فً مستودع بالجمرك وٌستلمها األشخاص ٌوماً بٌوم

فً كمٌة استهبلك كل شخص
()

  .

إصدار الحكومة العثمانٌة قراراً  (م888ٔ/هـٖ٘ٓٔ)وتذكر إحدى الوثابق فً

بمنع إدخال المسكرات إلى منطقة الحجاز، وإببلغ إدارة الرسومات والجمارك 

وخدٌوٌة مصر بالتقٌد بذلك
()

 .

إال أن هذا المنع ٌبدو أنه لم ٌكن حازماً؛ فٌذكر القنصل البرٌطانً فً جدة وٌلٌام 

أن  (م89٘ٔ-89ٕٔ/هـٖٖٔٔ-ٖٓٔٔ )William Richards شورتبلند رٌتشاردز

 ٌبٌع فٌها التجار الٌونانٌون،بالمدٌنة عشر حوانٌت لبٌع جمٌع أنواع الكحول
()

 . 

وتمثل األسواق النشاط التجاري واالجتماعً والعلمً والثقافً الرتباطها 

وقد تعدت األسواق التجارٌة المتنوعة والمزدانة بالبضابع الثمٌنة، ولم ٌكن ، بالمساجد

ففً عام . ٌمٌز األسواق عن بعضها ؼٌر تخصص كل سوق فً سلعة

ذكر أن كل ،   جدة(Tamisier)تامٌزٌٌهعندما زار الرحالة (م 8ٖٗٔ/هـٕٓ٘ٔ)

وٌذكر أن هذا نادر ، سوق من أسواق جدة كانت مخصصة بنوع معٌن من البضابع

با حسب قوله والوجود فً أور
()

. 

ما زال معظم هذه األسواق  قابم إلى ٌومنا الحاضر، وإن جرى علٌها العدٌد و

                                                 
ومنع بٌع ، هذا الترخٌص قد ألؽً تماماً بدخول مدٌنة جدة تحت لواء الحكم السعودي الزاهر ()

فلٌن كوبولد فً رحلتها للحج عــــام إالمسكرات والكحوالت بشكل قطعً، وهو ما تإكده اللٌدي 

، حج إلى مكة: لٌدي. نه ال ٌوجد بجدة أي حانات للشرابإ حٌث تذكر ،(م9ٖٖٔ/هـٕٖ٘ٔ)

. ٕٔص

.  ٘ٙٗص، مبلمح من أوضاع المسٌحٌٌن: الؽالبً ()

.  ، محفوظة  بمكتبة الملك فهد الوطنٌة ، قسم الوثابق ٔ/7ٔوثٌقة رقم  ()

 . ٙٙٗص، مبلمح من أوضاع المسٌحٌٌن: الؽالبً ()

( . 8ٙص، رحلة فً ببلد العرب:  تامٌزٌٌه(
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من التعدٌبلت األساسٌة؛ من حٌث مواد البناء، وأسالٌب التسقٌؾ، والمجال التجاري 

:فٌما ٌلً نستعرض هذه األسواق بالتفصٌلالذي كانت تختص به، و
 

:  سوق البدو -

ٌقع فً حارة المظلوم على مقربة من باب مكة 
()

 وكان من ،(9ٗٔ) لوحة رقم،

، (م87ٙٔ/هـ8ٖٕٔ)ضمن األسواق التً سقفها قابم مقام جدة محمد نوري أفندي عام 

وكان ، وأكثـر رواده مـن البدو، وتمٌز السوق بكثرة البضابع المحضرة من البادٌة

الشٌخ حمود بن أحمد بن هارون ممثل  (م88ٔٔ/ هـ88ٕٔ)شٌخ السوق عام

وكان ٌملك معظم دكاكٌن هذا السوق، الحضارم أمام الوالً العثمانً
()

كانت و، 

 تشمل األقمشة بكل أنواعها والبراقع الملونة والبهارات مثل الهٌل والزنجبٌل هبضابع

والزعفران والعود والقرفة والقمح والشعٌر واألرز والعدس واألجبان والقرب 

السواكنٌة التً
 

ترد من سواكن
()

. 

: سوق الجامع -

الذي ٌطل علٌه من جهة الجنوب، جامع الشافعً   الجامع نسبة إلىسوقسمً ب

وٌوجد على ٌمٌن الداخل من باب مكة، بحارة المظلوموهو 
( )

وٌمتد شرقاً إلى أن ، 

بمعونة ، ٌتصل بسوق البدو، وأؼلب الدكاكٌن فٌه بناها التاجر الهندي محمد علً

منتصؾ القرن السادس عشر / فً أواسط القرن العاشر الهجريأثرٌاء الهند

المٌبلدي
()

  .دكاكٌنه أوقاؾ على مسجد الشافعً، كما أن أؼلب 

-
: سوق العلوي 

 

سمً بذلك نسبة إلى السٌد أبً بكر العلوي المدفون فً تلك المنطقة
()

وٌعتبر ، 

متد فً اتجاه ي سوق متعرج ووه،  وحارة الٌمن جنوباً ،فاصبلً بٌن حارة المظلوم شماالً 

ولم ٌتم ، صل إلى باب مكة من الؽربي حتى ، وسط المدٌنة منالشمال الشرقً 

                                                 
 ( . 8ٔ ص،جدة مابة عام:  أمانة مدٌنة جدة(

( . 7٘ص، الحرفٌون:  كابلً(

.  7٘ص، الحرفٌون: كابلً ()

( . ٕ٘ص، الجواهر المعدة:  الحضراوي(

( . 78ٔص، ٖج، أعبلم:  مؽربً(

 ( .  7ٕص، جدة: دٌاب(
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تكثر فً هذا السوق دكاكٌن الحلوانٌة والعطارٌن كانت و، تسقٌفه كبقٌة األسواق

 وصانعً المنتجات الجلدٌة، ومحبلت بٌع التوابل،والقماشة
()

 .

ومن أشهرهم ، أصحاب دكاكٌن هذا السوق من أهل البلد ومن الحضارمةكان و

تعٌٌنه شٌخاً على هذا  (م87ٖٔ/هـ9ٕٓٔ) عام الذي تم فً، التاجر محمد أبو بكر الزرعة

 . ومسجد المعمار، وبٌت نصٌؾ،بٌت عاشور: ، ومن أشهر معالم السوق()السوق

: سوق النورٌة -

بناه محمد نوري أفندي عام ، ٌقع بحارة الٌمن قرب مسجد المعمار

م، وعرضه ٓ٘طوله حوالً، م وفق طراز علمً وهندسً ممٌز8ٕٖٔ/هـ8ٖٕٔ

 وقد سقؾ باألخشاب المزخرفة،بنً على شكل مستطٌل، مٓٔحوالً
()

وجعل له ، 

 وأصبح ،بابان من الجهة الشمالٌة والجنوبٌة، وقد اشتق اسمه من اسم نوري أفندي

ٌعرؾ بسوق النورٌة، وأؼلب مرتادٌه من األعراب الذٌن ٌردون مع قوافل الجمال 

 وسابر مدن الحجاز،التً تحمل البضابع من جدة إلى مكة والمدٌنة
()

 .

 :سوق الندى -

وسمً بذلك ،  إلى زاوٌة الحضارم جنوباً تد من شمال البلد بمحاذاة البحرٌم

، مثل حوش بكر  بعض أحوشة التجار مسجد لإلإة،وٌوجد به، لنداوة ما ٌراد منه

 نظراً ؛"الحوت" وٌعرؾ أٌضا بسوق  ،، وٌباع فٌه أنواع األقمشة واألطعمةباشا

 بهالنتشار مقالً السمك
()

 .

سوق الخاسكٌة -
()

: 

ٌبدأ السوق من تقاطع شارع البحر مع شارع قابل، وٌمتد جنوباً إلى حارة 

                                                 
 . ٕٓٔمدٌنة جدة ، ص : الحمدان ()

( ، مٕٗٓٓ/هـٕ٘ٗٔ، ٖ، ط(فً القرن الرابع عشر الهجري)الحرفٌون فً جدة : كابلً وهٌب أحمد (

. 7٘ص

 ( .  7ٗص،الجواهر المعدة : الحضراوي(

(  وقد أزٌل هذا السوق فً 9ٕٕ، 7ٕٕص، ٔ طجدة،: طرابلسً. 7ٙٔص، ٖج، أعبلم:  مؽربً(

. عندما افتتح شارع الذهب (م9ٕٙٔ /هـ8ٖٔٔ)عام

.  ٔ٘، ٓ٘الجواهر المعدة، ص: الحضراوي ()

الخاسكً أو الخاصكً بسكون الصاد، ضابط نظام من ستٌن ضابطاً كانت مهمتهم حراسة السلطان،  ()

. ورإساإهم ٌشؽلون وظابؾ عامة، كما ٌطلق االسم على بعض الجواري فً حرٌم السلطان

.   ٔ٘معجم الدولة العثمانٌة، ص: المصري
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، وهو سوق مسقوؾالبحر
()

 ، تنتشر فً سقفه الفتحات التً تسمح بنفاذ الضوء

 مثل ما هو موجود فً ،وتشبه هذه المٌزة المعمارٌة أسواق تركٌا، وتجدٌد الهواء

 عشر تاسع ال/سوق بازار فً إستانبول الذي بنً فً القرن الثالث عشر الهجري

المٌبلدي
( )
. 

والسوق متخصصة فً بٌع اللوازم المنزلٌة والتوابل إلى جانب الخبز، ومحبلت 

بٌع المواد الؽذابٌة، ودكاكٌن الفوالة والمطاعم والمطابخ
()

  .

: سوق الُبنط -

سوق البنط بضم الباء وبعدها نون ساكنة فطاء مهملة أي المٌناء
()

وهو سوق ، 

موسمً ٌكون فً أشد االزدحام فً موسم الحج
()

وتربط بٌنه وبٌن سوق الحراج . 

سقٌفة صؽٌرة
()

فتحاتها ،  من ناحٌة البحر؛ أحدهما دكاكٌنه  بؤن لها مدخلٌنت، وتمٌز

والمداخل األخرى ناحٌة البلد، فتحاتها على شكل حدوة الفرس
()

وفٌه ٌباع السمك ، 

ٌوصل السوق ، بجواره خان صؽٌر بسقٌفة كان و،  الٌسر وؼٌرهاحوأنواع سب

بالحراج
()

 .

: السوق الكبٌر -

ٌعتبر من أهم األسواق التجارٌة فً فترة الحكم العثمانً، وٌقع فً قلب جدة
()

 

بٌن سوق الندى وسوق الخاسكٌة 
()

 وٌمتد من الشمال من ،، وٌعتبر أكبر األسواق

                                                 
 .ٖ٘ص، الجواهر المعدة: الحضراوي ()

 .م 7ٕٓٓ/8/ٗ- هـ8ٕٗٔ/ 7/ٕٔتم زٌارة السوق بتارٌخ ()

( . 9ٕٓص، مدٌنة جدة:  فاطمة(

( . 7٘ص، تارٌخ مدٌنة جدة:  األنصاري(

( . 9ٓٔص، جدة: ، ششة7ٖٔص، ٖج ، أعبلم:  مؽربً(

( . 7ٖٔ، صٖج، أعبلم:  مؽربً(

( . ٔٓٔص، مقتطفات من رحلة العٌاشً:  الجاسر(

( . ٕ٘ص ، الجواهر المعدة:  الحضراوي(

( . ٖٙٗص، تارٌخ مدٌنة جدة : األنصاري(

( . 7ٖص، جدة:  دٌاب(
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جهة باب المدٌنة إلى الجنوب باتجاه سوق العلوي جنوباً 
()

، عرؾ بتجارة المواد 

الؽذابٌة والخردوات
()

 .

 المحبلت التجارٌة (م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ) (Burkhardt)وقد أحصى بوركهارت

: وكانت كما ٌلً، التً شاهدها فً هذا السوق

وعادة تؤتً هذه الفاكهة من وادي ، ثمانٌة وعشرون دكاناً لبٌع الخضار والفاكهة- 

 .فاطمة وبساتٌن الطابؾ

. ثمانٌة دكاكٌن لبٌع التمر- 

. خمسة دكاكٌن لبٌع الفطابر المحبلة حٌث تباع فً الصباح المبكر- 

 دكاكٌن لبٌع الفول ةخمس- 

 .خمسة دكاكٌن لبٌع الحلوٌات- 

. ا تركٌانمدكانان لبٌع الكباب وأصحابه- 

 .دكان لبٌع الشربة والرإوس والكوارع- 

 .دكان واحد لبٌع السمك المقلً- 

 .ةثمانٌة عشر عطار- 

 .دكانان لبٌع اللبن- 

 .تباع المبلبس المختلفة كل صباح بالمزاد العلنً، اثنا عشر دكاناً لبٌع المبلبس- 

 .ستة دكاكٌن لبٌع األقمشة الهندٌة والجوخ الفرنسً والشاالت الكشمٌرٌة- 

 .وكان الباعة فً الؽالب من النساء، اثنا عشر دكاناً لبٌع الخبز- 

 .دكان لبٌع الجبن الٌونانً- 

أحد عشر دكاناً كبٌرا لبٌع الحبوب حٌث ٌباع القمح والشعٌر والفاصولٌا والفول - 

 .والعدس والذرة واألرز الهندي والمصري وؼٌرها

. وٌستخرج من مكان قرٌب من جدة، وٌباع الملح عند تجار الحبوب- 

                                                 
( . ٗٔص، جدة:  باطرفً(

( . 7ٖص، جدة:  دٌاب(
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 .ثبلثة دكاكٌن لبٌع األوانً النحاسٌة- 

 .ربعة دكاكٌن حبلقة ومثلها للخٌاطةأ- 

. خمسة دكاكٌن للجزارٌن- 

 .الثة دكاكٌن إلصبلح القرب المستوردة من سواكن ومصرث- 

 .دكانان للخراطة- 

 .ثبلثة دكاكٌن للزٌت الحلو والعطور والٍزباد والصبر- 

اً ودكان لتصلٌح الساعات وكان صاحبه تركً- 
()

. 

واحد وثبلثون دكاناً لبٌع التبػ المستخدم فً السجابر والتنباك والجراك الشامً - 

(م8ٓٙٔ/هـٕٕٔٔ)وفً عام. والمصري الذي ٌستخدم فً الشٌشة
()

منع بٌع ، 

-7ٗ٘ٔ/هـٖٖٕٔ-7٘ٔٔ)الدخان فً األسواق فً عصر الدولة السعودٌة األولى

وتم إلؽاء هذا المنع بعد انتهاء فترة حكم الدولة السعودٌة األولى لمنطقة ،(م8ٔ8ٔ

 .(م8ٔٔٔ/هـٕٕٙٔ)وانضوابها تحت حكم محمد علً باشا فً، الحجاز

. سبعة وعشرون مقهى بالشارع الربٌس-
(.)

 

، قع إلى الشرق من هذا السوق سوق صؽٌر ٌختص ببٌع الحلً والمجوهراتيو

وكان ٌسمى سوق الصاؼة 
()

. 

:  رهـــــــسوق ب -

وٌحتوي على عدد من ، وٌقع خارج باب مكة، سمً بذلك لكونه خارج البلد

األبنٌة والدكاكٌن
()

وٌعرؾ أٌضا بسوق باب مكة، وٌمتد شرق سوق البدو، 
()

، وكان 

 ووجد به العدٌد، الماشٌة والحطب والفحم والفواكه والخضروات (بالجملة)ٌباع فٌه 

 حٌث كان ٌتم به ، لؤلخباراً عتبر مصدراو، األكشاك الصؽٌرة التً تبٌع القهوةمن 

                                                 
(  .ٖٙ:8ٗص ، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت (

 . ٔٗص، الجواهر المعدة: الحضراوي ()

(  .ٖٗص ، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب:  بوركهارت(

  .7ٖص، جدة:  دٌاب،ٓ٘ص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

( . 9ٓٔص، جدة: ششة، ٕ٘ص ، الجواهر المعدة:  الحضراوي(

( . ٕٗٔ ص ،ٔ ط،جدة:  طرابلسً(



 

 

( 195) 
 

تسلم البرٌد الذي ٌحمل أخبار مكة فً كل صباح
()

 .

قبل القرن الثالث عشر ، وباإلضافة إلى هذه األسواق فقد كان هناك سوق للرقٌق

 وٌقع خارج سور جدة، التاسع عشر المٌبلدي/الهجري
()

، فً منطقة الروٌس
()

، إال 

ٌتضمن ، (م8٘٘ٔ/هـ7ٕٕٔ) أن والً الحجاز أرسل أمره إلى قابم مقام جدة فً عام

أصدرت الحكومة العثمانٌة  (م87ٔٔ/ هـ88ٕٔ)تحرٌم تجارة الرقٌق، وفً عام

مع تطبٌق األحكام الجزابٌة على ، أعلنت بموجبه إلؽاء تجارة الرقٌق تماماً  (فرماناً )

من ٌفعل ذلك
()

 .

وخلت هذه األسواق من الصناعات
()

عدا بعض الصناعات الخفٌفة كصناعة ، 

التً تمٌزت والنجارة والصناعات الخشبٌة ،  والحدادة،والفضة الحلً من الذهب

 من الدقة رفٌعبمستوى 
()

المتوافر بكثرة فً البحر " الٌسر"وصناعة السبح من ، 

األحمر
()

كما كان ٌوجد طاحونة لطحن الؽبلل. 
()

، قام بإنشابها البرٌطانٌون عام 

(م9ٕٔٔ/هـٖٖٔٔ)
()

وكنداسة لتحلٌة المٌاه، 
()

وكانت المصابػ منتشرة فً ، 

وكانت موجودة من أوابل القرن الثالث " مصبؽة العٌدروس " ومن أشهرها ،المدٌنة

حٌث كانت تنشر المبلبس بعد صباؼتها فً ،  التاسع عشر المٌبلدي/عشرا لهجري

حوش العلوي
()

. 

 وصاؼة ،وباإلضافة إلى مختلؾ المهن والحرؾ التً ٌوفرها السوق من باعة

وحبلقٌن وصباؼٌن وخٌاطٌن ودباؼٌن وعطارٌن وسبحٌة وجزارٌن وفرانة وفوالٌن 

                                                 
.  ٕ٘ص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

( . 8ٙٔرحلة ، ص :  دٌدٌه(

( . ٖٙص، الحرفٌون :  كابلً(

( . ٖٖٙ،ٖٖٙص ، النشاط التجاري:  المعبدي(

( )Hogarth: Hejaz before World War 1, P30.  

( )Al Amr: The Hijaz,42. 

 . 7ٕٔص ، رحلة: دٌدٌه  ()

( . 7ٙص،  الحجازٌةالرحلة:  البتنونً(

( ) Hogarth : Hejaz before World War 1,P30. 

( ) AL Amr : The Hijaz, P42. 

( . 7ٖٙص، ٔط، جدة:  طرابلسً(
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وصرافٌن وطباخٌن وقهوجٌٌن ونجارٌن وحدادٌن وؼٌرهم 
()

 اٌوفر السوق مهن، 

ومنها مهنة الداللة التً ٌقوم فٌها الدالل ، وخدمة مرتادٌه، أخرى ترتبط بتنظٌمه

والمشتري بالواسطة بٌن التاجر
()

وهناك الحمالون وٌقومون بحمل مشترٌات الناس ، 

الناس فً زنابل مرقمة من البلدٌة مقابل أجر بسٌط
()

 ولمراقبة األسواق كان هناك .

الذٌن ٌعٌنون من قبل البلدٌة لرصد أي مخالفات" البصاصون"
()

   .

: الخانات: ثانٌاًال 

 اً  أوقادم، بحاراً م تاجراً أمكان حاجاً أأسواًء ، كان أمام المسافر المار بمدٌنة جدة

ومن ثم ، إلٌجاد مكان ٌنزل بهخٌارات عدة إذا ما أراد المكوث بجدة ، ألي سبب كان

. مواصلة سفره لتحقٌق مراده منه

قد ٌقوم أحد السكان باستضافته ؾ،  شخص ما فإذا كان هذا المسافر ٌحمل توصٌة

وٌكون ذلك من دون أي عابد مادي ٌعود ، وٌقدم له واجب الضٌافة، فً منزله الخاص

 وقد رأٌنا هذه الصورة من الكرم العربً عندما استضاؾ أحد تجار ى المضٌؾ،عل

،  فً منزله لٌومٌن(م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ( )Burkhardt)جدة الرحالة بوركهارت

 أن ٌنتقل إلى أحد الخانات(Burkhardt)بعدها اختار بوركهارت
()

كما أورد . 

 أن أحد التجار دعاه للنزول فً بٌته فاعتذر لمٌله (م88ٔٔ/هـ99ٕٔ)السنوسً 

للخصوصٌة
()

 الكرم الذي مدحه  العرب فقد عرؾ عنة، واألمثلة على ذلك كثٌر

ٌقصد " إن هناك بالتؤكٌد أناسا " قاببلً  (م8ٖٗٔ/ هـٕٓ٘ٔ )(Tamisier)تامٌزٌٌه

ٌقصد األوربٌٌن" من كل جهة أكرم منا نحن أنفسنا، ٌعدون" العرب
()

 .

أو كان ممن ٌمٌلون ، وإذا لم ٌصادؾ هذا المسافر من ٌدعوه لئلقامة فً بٌته

 الؽرؾ الموجودة بؤعلى ىحدإن بمقدوره استبجار إؾ، إلى شًء من الخصوصٌة

                                                 
.  8ٕٔ،ٙٙٔالحرفٌون، ص : كابلً ()

 . 9ٓالحرفٌون، ص: كابلً ()

.   7ٓٔالحرفٌون، ص: كابلً ()

.  9ٕٔص، ٔط، جدة: طرابلسً ()

  .٘ٔص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

.  ٔٙٔص، ٕج، الرحلة الحجازٌة: السنوسً ()

. ٖٔٔص، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()
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ولكن علٌه أن ٌوفر لنفسه الطعام والشراب، فقد نزل الرحالة ، معظم منازل جدة

فوصفه ، فً أحد هذه المنازل (م8ٖٗٔ/ هـٕٓ٘ٔ )(Tamisier)مورٌس تامٌزٌٌه

تم إسكاننا بمنزل جمٌل ذي موقع ٌطل على كل أسطح المنازل المجاورة " قاببلً 

"له
()

. نه سكن فً إحدى الؽرؾ بالطابق العلوي من المنزلأ، مما ٌدل على 

عرؾ فٌه أهل جدة بناء األخصاص ،  لتارٌخ طوٌلاً وهً صورة كانت امتداد

 لٌسترٌح فٌها النزالء من أذى الحر؛على أسطح منازلهم
()

ر ابن ـذكحٌث ، 

،  أن معظم منازل جدة تحوي هذه الؽرؾ على أسطحها(مٖٕٔٔ /هـ8ٕٙ)راوجالم

 دراهم سنوٌة ةوأن من ٌملكها علٌه أن ٌدفع ضرٌبة للسلطات مقدارها ثبلث
()

 .

، فقد عرفت جدة مثٌبلتها، وعلى ؼرار ما اشتهر بببلد الشام ومصر من خانات

فٌه ممرات ، وكان كل حوش عبارة عن فناء واسع جداً ، ولكنها كانت تسمى أحواشاً 

مسقوفة بعقود
()

وٌحوي الحوش فً جوانبه على عدد من المنازل أو الؽرؾ التً ، 

تتكون من طابقٌن أو أكثر، ٌخصص الطابق السفلً منها كمستودعات ومخازن 

وتخصص بعض األماكن فٌه للدواب التً ٌستخدمها المسافرون فً ، لبضابع التجار

 خصصت لنوم النزالءاً أما الطوابق العلٌا فحوت ؼرؾ، التنقل
()

ولقد أورد الطبٌب ، 

 الذي زار جدة فً( Charles Jacques  Poncet)الفرنسً تشارلز جاك بونس 

الخامس من دٌسمبر /هـٕٔٔٔ الثانً عام ىالرابع والعشرٌن من شهر جماد

 هذه ىحدإم، أن على النزٌل أن ٌدفع مبلؽاً مالٌاً شهرٌاً مقابل استبجار 7ٓٓٔعام

نه امتدح األمن الذي إثم ، وعلٌه أن ٌوفر لنفسه الطعام والشراب واألثاث، الؽرؾ

توفره هذه الخانات
()

أما األشخاص الذي لٌس لدٌهم المقدرة المالٌة لدفع أجرة هذه ، 

الؽرؾ فٌمكنهم أن ٌبقوا تحت الممرات المظللة بدون أن ٌدفعوا أي مبالػ مالٌة
()

      .

                                                 
.  7ٓص، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()

.  ٘ٗص ، رحلة ابن جبٌر: ابن جبٌر ()

.  ٘ٙص ، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

.  ٕٗص ، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

م 98ٔٔأبرٌل ٗٔ/هـٔٓٗٔة اآلخرىجمادىٓٔمجلة اقرأ، عدد خاص،، العمارة اإلسبلمٌة: مؽربً ()

. ٖٗص

()Pesce: Jiddah Portrait , P33.  

()Pesce: Jiddah Portrait , P45. 
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إلى خانات جدة بؤنها  (م8ٔٗٔ/هـٖٕٓٔ)(Burkhardt)وقد أشار بوركهارت

كثٌرة
()

بٌنما عدها الحضراوي بؤنها قرٌبة من المبة خان، 
()

ونعتقد بؤن هذا الرقم ، 

بؤنها ثبلثون خاناً  (م89ٕٔ/هـ9ٖٓٔ) أٌوب صبري باشا ذكرتقرٌبً حٌث 
()

وهو ، 

(م889ٔ/هـٖٙٓٔ)نفس الرقم الذي ظهر فً سالنامة عام
()

، وٌبدو أن الحاجة قد أدت 

- أي قبل قرنٌن من الزمان–ففً مرحلة سابقة ، أدت إلى التوسع فً بناء الخانات

 خانات فقط فً جدة، وقد وصؾ أحد ٌةثمان (م7ٔٙٔ/هـ 8ٕٓٔ)أحصى أولٌا جلبً 

وقد بناه المعمار بقبلجً محمد بك، وٌطل على البحر، هذه الخانات بؤنه كبٌر
()

ولم ،

. ٌذكر اسمه

 األولى: ، نلحظ تركز هذه األحواش فً منطقتٌن(ٓٔ)ومن خبلل الخرٌطة رقم

-7ٕٗٔ) وهو الشرٌؾ عبدهللا بن محمد بن عون ،وتحوي حوش الشرٌؾ

به العدٌد من  الذي كان معداً للحجاج والتجار، و(م877ٔ-8٘8ٔ/هـ9ٕٗٔ

المستودعات
()

أحواش كٍل من أبً  و، وعده الحضراوي أكبر األحواش وأهمها، 

 وهو ألحد خواص الشرٌؾ ؼالب،وحوش المثقال، الخٌر
()

وحوش ، وحوش الوزٌر، 

 الذي تعد منازله أكبر وأؼلى المنازل الخاصة فً كل الحجاز،وحوش الجٌبلن
()

 ،

. فإننا نرى أنها األقدم، ونظراً لقرب هذه األحواش من البحر

أو ما ٌعرؾ ، أما المجموعة الثانٌة من األحواش فتمتد على جانبً شارع السوق

فالجانب الشرقً من الشارع ٌحوي على عدد من األحواش منها حوش ، بشارع البحر

وحوش ، وحوش باناجه، وحوش بن جابر، وحوش هاشم ، وحوش القلٌل، الصرحٌة

ومن خلفه ، وحوش كٌلة، أما الجهة الؽربٌة للشارع فقد حوت حوش عكاش، بكر باشا

ثم حوش سٌد علً، خرٌطة، لبشةي وحوش أب، حوش الشرابٌة
 

، ومعظم (ٓٔ)رقم 

                                                 
.   ٕ٘ٔص ، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

.   ٗ٘ص ، الجواهر المعدة: الحضراوي ()

.  ٖٗٔص ، مرآة جزٌرة  العرب: صبري ()

.   ٕٕٙ، ص(هـٖٙٓٔ)سالنامة  ()

.   9ٕٔص، الرحلة الحجازٌة: جلبً ()

( . ٖ٘ص، الجواهر المعدة:  الحضراوي(

.  ٗ٘ص، الجواهر المعدة: الحضراوي ()

.   ٕٗص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()
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أو ٌتركون إدارتها ، رونها بؤنفسهميالذٌن ٌد، هذه األحواش ٌطلق علٌها أسماء مبلكها

. "بالمقدم "خر ٌدعى آلشخص 

 إٌواء التجار فًوباإلضافة إلى الدور البارز الذي قامت به هذه األحواش 

فقد كان لمستودعاتها أهمٌة كبرى فً تسهٌل ، واألؼراب والحجاج القادمٌن إلى جدة

وقد اعتاد التجار على ،  فقد حوت العدٌد من البضابع؛الحركة التجارٌة فً المنطقة

وٌحٌلون المشتري إلى مقدم الحوش الذي ٌسلم البضاعة ، إٌداع معظم بضابعهم فٌها

وٌسمى هذا المبلػ بالفسح، لقاء مبلػ زهٌد
()

 .

 إلى بناء الكثٌر اقد دع، وكثرة البضابع بها، ن كثرة القادمٌن إلى جدةإوبالطبع ؾ

 زاد من حاجتهم إلى هذه ، بتجار جدة أنفسهماً  خاصاً إال أن هناك سبب، من األحواش

أن التجار ال  (م 8ٖٗٔ/هـٕٓ٘ٔ  )(Tamisier)فقد الحظ تامٌزٌٌه، األحواش

وفسر ، ٌعرضون فً دكاكٌنهم سوى بضابع قلٌلة، مما هو موجود فً المستودعات

مما أدى إلى هذا الترتٌب الذي ، ع وطمع الفبات الحاكمةشذلك بخوفهم من إثارة ج

ٌخالؾ ما هو متعارؾ علٌه فً الدول األخرى
()

 .

 وعن ،ن قلة المصادر التارٌخٌة التً تتحدث عن الخانات بشكل عامإوأخٌراً ؾ

جعل من الصعب التفصٌل ، ثار لهذه األحواشآوعدم بقاء ، أحواش جدة بشكل خاص

. فً وصفها معمارٌاً 

                                                 
.  7٘ٔ، 7ٗٔص، ٖج، أعبلم: مؽربً ()

.  8٘ص ، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()
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المبحث الرابع 

المستشفٌات، ومنشآت المٌناء 

المستشفٌات :  ووًال 

: الحالة الصحٌة ـ 

الكثٌر أن جلب شدٌدة الرطوبة، الكان لموقع جدة ضمن نطاق المناطق الحارة، 

شمل ت التًوالمد،  ظاهرة الجزرل كما كان ،من المضار الصحٌة على القاطنٌن بها

أحٌانا أجزاء كبٌرة من المدٌنة، خاصة بٌن شهري ماٌو وأكتوبر، وما تخلفه من 

 ما أن تجؾ حتى تتعفن أحٌاء المدٌنة، ومن ثم ٌتشبع الجو بالروابح ،مستنقعات

 هذه العفونة بدورها إلى تعفن مٌاه الصهارٌج، وتإديالكرٌهة
()

وانتشار البعوض ،

وفً زمن األمطار والسٌول تتعرض هذه الصهارٌج المسبب للكثٌر من األمراض، 

قاذورات الحٌوانات والإلى التلوث الشدٌد بسبب ما تجرفه السٌول من جثث 
()

مما ، 

ربٌس فٌهاعامل  الماء وكان ، الصحٌة للناسحالةسبب سوء ال
()

ٌإدي إلى مما ، 

 من الحمٌاتالكثٌر
()

 .

، ولكونها مٌناء ٌستقبل  لمبلبمة مناخ وموقع جدة النتشار األمراض بهاوكان

 والتجار من جمٌع أنحاء ، والمعتمرٌن، كبٌرة من الوافدٌن إلٌها من الحجاجاً أعداد

معرضة النتشار األوببة الفتاكة، ومنها  وما ٌشكله لك من مخاطر صحٌة جمة، العالم،

وباء الكولٌرا
()

 والطاعون
()

، وٌزٌد من سرعة انتشاره تجمع الحجاج فً المٌناء مدة 

                                                 
. ٓ٘ٔجدة، ص: صابرة ()

.  9٘ص، الحجر الصحً: جولدن ()

.  ٕٗرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص : بوركهارت ()

.  ٓ٘ٔجدة، ص: صابرة ()

، ظهر وباء الكولٌرا فً الحجاز فً القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن اثنتٌن وعشرٌن مرة ()

. م89ٖٔو ، م88ٖٔو، م8ٙ٘ٔ كما فً وباء عام ،وتراوحت شدته بٌن الخفٌؾ إلى الوباء الشدٌد

. 9ٖٔالحجر الصحً، ص: جولدن

فً عام ، وظهر فً الحجاز بعد ظهوره فً عدن، كان ظهور الطاعون أخؾ من اجتٌاح الكولٌرا ()

.  قسم الوثابق، محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة، ش7/وثٌقة رقم ص. م 88ٔٔ/هـ98ٕٔ
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طوٌلة
()

.  بسبب قلة السفن التً تنقلهم إلى بلدانهم؛

ظهر مرض الكولٌرا فً جدة ألول مرة فً زمن  (م8ٖٔٔ/ هـٕ٘ٗٔ)فً عام ؾ

إال أن مجموعة من الحجاج المصابٌن به نقلوه ، وكان خفٌفا فً بداٌته، الحكم العثمانً

إلى مصر وإستانبول
()

 ،، فتوالى انتشار هذا المرض الفتاك فً سنوات متتالٌة

أدى إلى وفاة مبتً حاج ما  (م8ٗ٘ٔ/هـ7ٕٙٔ)كظهوره فً عام
()

، حتى انتشر 

فخلؾ عدًدا ، (م8ٙ٘ٔ/ هـ8ٕٕٔ )، وعام(م8٘8ٔ/هـ7ٕ٘ٔ )كوباء قاتل فً عام

 وخاصة بٌن الحجاج فً زمن الحج،كبًٌرا من القتلى
()

 .

، فاهتمت بشكل  الصحً إلى خطورة الوضع ـ متؤخراً ـوتنبهت الدولة العثمانٌة 

فكان ٌتم تطوٌق ، جدي بالتدابٌر الصحٌة البلزم اتخاذها فً أوقات ظهور المرض

المنازل والمحال التً ٌظهر فٌها، باإلضافة إلى إقامة المستشفٌات المإقتة لعبلج 

المصابٌن وتلبٌة احتٌاجات الحجاج والمعتمرٌن من الطعام والشراب، والمسارعة إلى 

 والمحافظة على الصحة العامة، وبذل كل الجهد للقضاء ،إزالة كل مسببات المرض

ومع ذلك كله فإنها لم تفلح فً منع دخول المرض إلى ، على المرض فً مكانه

 بطرق شتىهأونقله إلى مناطق أخرى من العالم، نظراً لسهولة حمل الحجاز
()

 ،

.  ولتواضع اإلمكانٌات الطبٌة فً ذلك الوقت

 وخصوصاً ،ولمراقبة الوضع الصحً والعمل على تحسٌنه فً منطقة الحجاز

زمن الحج، قامت السلطة العثمانٌة باستحداث نظام بدأ فً شكل إرسال لجان صحٌة 

 ثم تعود بعد ،من إستانبول، تإدي مهامها لعدة شهور فً الحجاز فً موسم الحج

انتهابه
()

تم إرسال تسعة أطباء، باإلضافة إلى مدٌر  (م8ٙٙٔ/هـ8ٖٕٔ )ففً عام. 

هٌبة التدابٌر الصحٌة خلٌل أفندي
()

 ألؾ قرش ٓٓٓ٘ٔوقد كان راتب ربٌس الهٌبة ، 

                                                 
.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول DAH/2/4395781: وثٌقة رقم ()

 .  ٖٕالحجر الصحً، ص: جولدن ()

.  جامعة أم القرى، وح ج محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج/ٗٓٔ/ٕٓوثٌقة رقم ()

.  ٕٗالحجر الصحً، ص: جولدن ()

جامعة أم القرى، ،  وج ج محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج7ٔٔ/97ٗوثٌقة رقم ()

.  8٘ٔالحجر الصحً، ص: جولدن

فً الحرمٌن الشرٌفٌن  الطبٌة المنشآت: الروقًعاٌض بن خزام ، ٖٗالحجر الصحً، ص: جولدن ()

.   9ٔ ص،مٕٗٓٓ، ٕٕ/88خبلل العهد العثمانً، المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة، العدد

. قسم الوثابق. محفوظة  بمكتبة الملك فهد الوطنٌةٔ/٘ٗوثٌقة رقم  ()
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ن فلكل و قرش، أما الثبلثة اآلخر8ٓٓٓن منهم تحصبل على اقرش أما األطباء فاثن

 قرشٓٓٓ٘واحد منهم 
()

 .

طلبت الحكومة العثمانٌة من األطباء المرسلٌن  (م8ٙ7ٔ/هـ8ٕٗٔ )وفً عام

 وبراتب قدره ،للكشؾ على الحجاج فً الحجر الصحً البقاء فً مدٌنة جدة لعام كامل

مبة قرش، باإلضافة إلى المراقبٌن والموظفٌن فً معٌتهم  ثبلثة آالؾ وخمس

وتخصٌص رواتب لهم
()

 .

وقد تزامنت محاوالت الدولة العثمانٌة لتؤسٌس نظــام صحً فً الحجاز، مـع 

جهود مجلس اإلدارة المصرٌة فً ذات الموضوع؛ حٌث قامت بإرسال هٌبة طبٌة 

، (م8ٙٙٔ/هـ8ٖٕٔ )للحجاز، لمعاونة اإلدارة الصحٌة العثمانٌة فً موسم حج عام

 بذلت جهوٌد كبٌرة وفً المواسم التً تلتهقدو
()

وكان من هذه اإلجراءات؛ الشروع ، 

 ،وعلى المنافذ البرٌة لقوافل الحج، فً إٌجاد محاجر صحٌة على منافذ البحر األحمر

.  لتً تم انشابهاباإلضافة إلى تطوٌر العمل فً المحاجر ا

: المحاجر الصحٌةب ـ 

كان من أهم المحاجر الصحٌة التً وجدت على المنافذ البحرٌة للبحر األحمر 

  : منطقة الحجازوالبرٌة ل

  :محجر الطور  -

فً ، بنت اإلدارة المصرٌة حجر الطور فً سٌناء، لحماٌة مصر من األوببة

ن ين مسقوؾي ومكان،كان عبارة عن مجموعة من الخٌام (م8٘8ٔ/هـ7ٕ٘ٔ)عام

 لٌنتظر فٌه الحجاج ؛خر مسقوؾآومكان ، بالخشب إلجراء عملٌة التعقٌم للحجاج

أما الحجاج المرضى فكانوا ٌإخذون مباشرة إلى مستشفى الحجر ، دورهم فً التعقٌم

الصحً
()

 ولقد تم إعادة تجهٌزه بؤحدث األدوات واألجهزة فً عــام، 

وكان عبارة عن منازل ومخٌمات للحجاج متباعدة بشكل ، (م89ٕٔ/هـ9ٖٓٔ)

وبه مستشفٌات لؤلوببة ولؤلمراض العادٌة وصٌدلٌة ومنازل لؤلطباء ، متناسب

                                                 
.  9ٗالحجر الصحً، ص : جولدن ()

 .  9ٗمراسبلت، ص: صابان ()

 .   ٗٙالحجر الصحً، ص: جولدن ()

.  7ٕٔ، ٕٙٔص، الرحلة السرٌة: ٌفٌم رٌزفان ()
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تتوافر فٌه المٌاه الكافٌة، والممرضٌن والممرضات والعساكر
()

 .

أمر السلطان عبد الحمٌد الثانً بإرسال اللواء  (م89ٗٔ/ هـٖٔٔٔ)وفً عام 

الدكتورعثمان نوري، العضو بالمجلس الصحً، لفحص أحوال الحجاج  فً محجر 

وهذه خبلصة المبلحظات ،  الحجاج والمسافرٌن منهىالطور، بعد أن كثرت شكاو

التً تضمنها التقرٌر
()

 :

لوحظ عدم اهتمام المحجر بمبدأ العزل، حٌث وجد اختبلط دابم بٌن الحجاج - 

دي إلى سهولة انتقال العدوى من الحجاج المرضى أمما ، الموجودٌن فً المحجر

. إلى األصحاء

 .هناك ثبلث مكٌنات تبخٌر، وال ٌعمل منها إال واحدة- 

 .جهل موظفً مكٌنات التبخٌر واألطباء بتشؽٌل الماكٌنات- 

ال ٌوجد فً المٌناء ؼٌر رصٌؾ واحد، فً الوقت الذي ٌنبؽً فٌه وجود عدة - 

 .أرصفة

إال أنه ال ٌوجد اهتمام كاؾ بنظام ، على الرؼم من توفر األسرة والطعام والدواء- 

 .العبلج، وكان الحصول على الدواء الجٌد ٌتطلب مقاببل مادٌا، وتوسبلً إلى األطباء

 .استخدام مٌاه اآلبار المالحة، مع أن األفضل استخدام المٌاه التً تضخها آلة التقطٌر-

 لتحسٌن محاجر الحجاج  ؛وقد عملت الدولة العثمانٌة على بعض التعدٌبلت

والمٌاه العذبة، وجعلها فً ظروؾ أفضل من ناحٌة توفٌر آالت التبخٌر الحدٌثة
()

. 

  :محجر قمران -

عقد فً إستانبول ، أي بعد عام من انتشارالكولٌرا، (م8ٙ7ٔ/هـ8ٕٗٔ )فً عام 

 ،واألخطار الصحٌة الكبٌرةى لمناقشة الوضع الصحً العالمً، مإتمر صحً دولً

 وكان من أهم توصٌاته تطبٌق نظام ،التً تعصؾ بالعالم بعد انقضاء مواسم الحج

الفحص الصحً بإقامة سلسلة من المحاجر الصحٌة على السواحل الجنوبٌة للبحر 

 على سفن الحجاج القادمة من الهند و جاوه فً كل من الحدٌدة واللحٌة ،األحمر

                                                 
. ٕٖالمنشآت الطبٌة، ص: الروقً ، 9ٕٖ، ص  الحضارٌةالصبلت: الحامد ()

.   87ٔ، 8ٙٔص، الحجر الصحً: جولدن ()

 . 88ٔ : 8ٙٔالحجر الصحً، ص : جولدن ()
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وجٌزان واللٌث 
()

وفً شمال البحر األحمر تم تجهٌز محاجر فً الوجه وٌنبع ، 

 باإلضافة إلى تجهٌز الحجر الصحً الذي ،للحجاج القادمٌن من مصر وببلد الشام

 فً الطور لحماٌة مصر من األوببة، وإببلغ إدارة مصر باإلفادة العاجلة عن ئأنش

حالة الحجر الصحً اآلخر الموجود بصفة احتٌاطٌة فً الوجه
()

 .

بعد  (م88ٕٔ/ هـ99ٕٔ)وتم الشروع فً إنشاء المحجر الصحً بقمران عام 

 ووزارة الصحة، من أجل تحدٌد المكان رباسة الوزراءأن استمرت المشاورات بٌن 

 أو جزٌرة " سعديأب"جزٌرة قمران أو جزٌرة : األنسب بٌن إحدى الجزر الثبلث

برٌم، ووجد أن أنسب مكان هو جزٌرة قمران القرٌبة من الساحل الجنوبً للبحر 

األحمر
()

القرٌبة من جدة، ؼٌر "  سعد يأب" ترجح جزٌرة  أن كانت المداوالت ، بعد

أن وزارة الصحة تنبهت إلى أنها ال تتسع الستقبال نحو عشرٌن أو خمسة وعشرٌن 

وأن انتظار هذا العدد الكبٌر فً محجر ، ألؾ حاج قادمٌن من المحٌط الهندي كل عام

 ، القرٌبة جدا من جدة، قد ٌإدي إلى كارثة على المدٌنة وسكانها" سعديأب"جزٌرة 

وخاصة فً حالة انتشار المرض، وقررت أن جزٌرة قمران هً المكان األنسب 

إلنشاء الحجر الصحً
()

. 

                             ه فً قمران عامإ الحجر الصحً الذي تم إنشاةوبلؽت كلؾ

 قرش، وبعد توسعته أصبح ٌتسع لثمانٌة آالؾ حاج، ٕٓٓٓٗ٘(م88ٕٔ/هـ99ٕٔ)

بعد أن كان ٌتسع لستة آالؾ فقط، وكان عبارة عن سقابؾ مصنوعة من سعؾ 

 وكان ٌإدي خدمة الحجر الصحً ، أو تشٌٌدها من جدٌد،النخل، ٌتم إصبلحها كل عام

لثبلثٌن ألؾ حاج كل عام
()

 .

  :محاجر جدة -

 فً جدة  فً ءهحجر الصحً الذي قررت الحكومة العثمانٌة إنشامأما بالنسبة لل

 لٌكون مركزا لجمٌع المحاجر التً تقام على السواحل ؛(م8ٙ8ٔ/ هـ8ٕ٘ٔ)سنة 

                                                 
 .   ٖ٘المنشآت الطبٌة، ص : الروقً ()

 .   8ٙالحجر الصحً، ص : جولدن ()

 ٔ، طبٌت هللا الكرٌم، مكتبة النهضة الحدٌثة، مكة المكرمةلمكة والتارٌخ القوٌم :يدكرالمحمد طاهر  ()

. ٕٖٕ،صٕم، ج9ٙ٘ٔ/هـ8ٖ٘ٔ

.  ٕ٘ٔالحجر الصحً، ص : جولدن ()

.   ٕٙٔالحجر الصحً، ص : جولدن ()
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الٌمنٌة والحجازٌة للبحر األحمر
()

 وكانت الفكرة األولى فً تؤسٌسه لٌكون قرٌبا من ، 

برج المجنون بالقرب من المٌناء، وقرٌبا من المنطقة العسكرٌة، إال أن قابد العسكرٌة 

، ثم رفع األمر إلى رحاول إلؽاء فكرة إقامته فً هذا المكان، وإٌقاؾ العمل فً المحج

الستكمال إنشاء المحجر فً المكان المحدد له فً ؛ (م8ٙ9ٔ /هـ8ٕٙٔ)لعاصمةا

أقرب وقت ممكن، بسبب قرب موسم الحج، وإذا اقتضى األمر فٌما بعد نقله إلى مكان 

آخر
()

صدر األمر من السلطة العثمانٌة بإنشاء محاجر  (م88ٙٔ/هـٖٗٓٔ )وفً عام ،

،صحٌة خاصة بالحجاج الواردٌن إلى الحجاز فً جزٌرتً أبً سعد والواسطٌة
()

 

ن ألؾ قرشين أو ستيخمسب وتشٌٌده بهوقدرت تكلفة إنشا
()

 .

 حول ضرورة ،صدرت مذكرة (م89ٖٔ/ هـ ٖٔٔٔ) اآلخرة ىوفً جماد

وذلك طبقا للكشؾ ،  إلعمار وترمٌم الحجر الصحًا قرش٘.89ٓٗصرؾ مبلػ

 إلى مٌزانٌة وزارة الصحة ذلك العام، وقد وأضافتهاوالمعاٌنة التً جرت للضرورة، 

، ضم فرٌق الكشؾ على الحجر لجنة برباسة عاكؾ بٌك وعضوٌة كٍل من فابق بٌك

وسامر ، وعلى السٌد رضا، س بكالًإو، وشرٌؾ عبد هللا، ولطفً أفندي، وحسٌن علً

ومنصور باشا، وجمٌل ناسا، ونور الدٌن بك، بك
()

 .

،  ؼرؾ كبٌرة جداً يعبارة عن ثمان (الواسطٌة)وكان الحجر الصحً فً جزٌرة 

مبنٌة على طراز صحً جمٌل
()

أطباء من مكة للعمل به وجهز تجهٌزاً جٌداً، وعٌن ، 

 والسٌد عبد الكرٌم ،مكة المكرمة، وقد قــام نوري بك نابب مدٌر الحجر الصحً بجدة

حبٌب ربٌس البلدٌة بجهود كبٌرة  فً إخراجه على أكمل وجه 
()

، إال أنه آل للخراب 

فً أواخر العصر العثمانً
()

 .

 وأقربها ،وهً أكبر الجزر وأشهرها، (9)خرٌطة رقم ، "أبو سعد"وأما جزٌرة 

                                                 
. ٖ٘المنشآت الطبٌة، ص :  الروقً ()

.  ٖ٘،ٖٙالمنشآت الطبٌة، ص : الروقً ()

ة  ـــــجامع، وح ج محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج /ج /ٗٓٔ/ 7ٔوثٌقة رقم  ()

.  أم القرى

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول :DH.MHI1/351  وثٌقة رقم ()

.    محفوظة بؤرشٌؾ رباسة رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول  Mkt.mhm270/4: وثٌقة رقم ()

.   ٖ٘ٔجدة، ص : صابرة ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ  رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDH.MKT.1579/43: وثٌقة رقم ()

م، وقد قسم 9ٕٙٔ/هـٖٗٗٔبإعادة إصبلح هذا المحجر عام ( ٌرحمه هللا)أمر الملك عبدالعزٌز ()

بشبك حدٌدي؛ لمنع اختبلط الحجاج بعضهم مع بعض، وقد ، المحجر لمناطق معزولة عن بعضها

 ذي ٖٕ، السنة الثانٌة، ٌوم الجمعة (7ٗ)بلؽت الطاقة االستٌعابٌة ثبلثة آالؾ حاج، أم القرى العدد

. ٖص، هـ 9ٌٕٙٔونٌه سنة /  هـٖٗٗٔالقعدة سنة 
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إلى جدة
()

وكانت قبل ، (م888ٔ/ هـٖٙٓٔ)فقد تم بناء المحجر الصحً بها عام ، 

، و ٌفترشون فٌها الرمال، ذلك مجرد عرابش ال تحمً الحجاج حٌن سقوط األمطار

وٌعانون من الشدابد
()

  .

ن فً يكانت تنصب مبة وخمسون خٌمة فً جدة، وخمس، وفً أوقات الضرورة

ن اٌنبع، وتخصص للحجر الصحً للقادمٌن من الهند، كما كانت تخصص سفٌنت

ن، إحداهما فً جدة واألخرى فً ٌنبع، لمنع التحركات المخالفةاحربٌت
()

وتصل ، 

الطاقة االستٌعابٌة للحجاج إلى ألفً حاج
()

 .

 بضرورة إجراء تدابٌر  عبد الحمٌدأمر السلطان (م89ٗٔ/ هـٖٔٔٔ)وفً عام

واالهتمام بالمحاجر الصحٌة فً ، صحٌة كبٌرة فً الحجاز للحفاظ على صحة الحجاج

وتؤسٌس محجر صحً جدٌد بجدة بمنطقة ، "أبو سعد"جزٌرة قمران والواسطٌة و

الروٌس على نفقة السلطان الخاصة
()

ألؾ لٌرة لصرفها على هذا ٖٓٔوحدد مبلػ ، 

 وعدد أخر من المبانً الخدمٌة فً مكة المكرمة وجدة،المحجر
()

. 

وقد رسم الضابط الروسً عبدالعزٌز دولتشٌن فً رحلته السرٌة لدراسة 

صورة بابسة  (م898ٔ/هـٖ٘ٔٔ)الوضع الصحً فً الحجاز فً موسم حج عام

تتوزع الخٌام  بؽٌر انتظام، بصورة ضٌقة جداً، محاطة " لمحجر جدة، قال فٌها

بحواجز،استقرت فٌما وراءها قوة عسكري أٌضاً، ال ٌسمحون بالخروج من 

، كما ذكر أن الماء ٌجلبه السقاة من جدة"المحجر
( )
 . 

وقدرت المبالػ  (م898ٔ/هـٖٙٔٔ) إلى الترمٌم فً عام  المحجرحتاجاولقد 

 بارة 8ٓ وا قرش78ٙ.7المطلوبة ب
()

 عمل الوثٌقة ما إذا كان قد تم لم تذكر و، 

                                                 
. 7ٙٔص، مبلمح: مؽربً ()

. ٖ٘ٔ، ٖٗٔص، الحجر الصحً: جولدن ()

. 9ٙالحجر الصحً، ص : جولدن ()

. 9ٙالحجر الصحً، ص: جولدن ()

ة  ـــــــــــجامع،ج ــوح ج محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الح/7ٓٔ/ٔٗوثٌقة رقم  ()

.  أم القرى

جامعة  أم ، وح ج محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج /7ٓٔ/7ٕوثٌقة رقم  ()

.  القرى

  .7ٓ، صالرحلة السرٌة : ٌفٌم رٌزفان ()

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولM.K.T. MHM 577/16:وثٌقة رقم ()
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ونرجح أنها قد أجرٌت؛ وذاك ألن إبراهٌم رفعت وصؾ المبنى بعد  ،الترمٌمات

"بناء فخم"سنتٌن من أمر الترمٌم بؤنه 
( )
 . 

وباإلضافة إلى المحاجر الصحٌة البحرٌة، حرصت الدولة العثمانٌة على إنشاء 

محاجر صحٌة على المداخل البرٌة للحجاج القادمٌن من الشام، حٌث أقٌم محجر 

صحً فً قلعة الوجه شمال مدٌنة جدة، وأمدتها بالتدابٌر البلزمة للحٌلولة دون 

انتشار األوببة 
()

 .

ىالمستشصج ـ 
()

  :

 والذي قد ٌتراوح ما بٌن ،ما أن ٌصل المسافر المنهك بسبب السفر الطوٌل      

 إن لم ٌكن قد ظهر علٌه ،حتى تبدأ أعراض المرض تظهر علٌه، األسابٌع إلى األشهر

 لم ٌكن أمامه من خٌار ،وقبل نشوء المحاجر الصحٌة والمستشفٌات، سابقاً أثناء سفره

باإلضافة ، الكً  لٌجري علٌه عملٌة الحجامة أو،سوى االستسبلم لمبضع الحبلق

لتناول الوصفات الشعبٌة التً تجلب من العطارٌٌن واألطباء الشعبٌٌن
()

 .

أما عن أول ظهور للمستشفٌات فً مدٌنة جدة فلم ٌكن إال فً الربع األخٌر من 

وكانت الصورة األولى لها عبارة ، التاسع عشر المٌبلدي/القرن الثالث عشر الهجري

 لعبلج المرضى من  خصصكر النظامٌٌناعن جناح فً المعسكر الخاص بالعس

م، 8ٗ7ٔ/ٌونٌوٕٙ هـ الموافق ٖٕٙٔ رجب ٖٔالجنود؛ ففً تقرٌر للقابد األعلى فً 

ن المرضى منهم كانوا إذكر فٌه أهمٌة بناء مستشفً خاص بالعساكر النظامٌٌن، حٌث 

 وٌحتاج إلى ،الذي هو فً األصل بحالة سٌبة، ٌعالجون فً جناح من المعسكر

 باإلضافة إلى بعض ،وقد قدرت النفقات لبناء مستشفى وترمٌم المعسكر، الترمٌم

األؾ قرش98ٕٖٕ بمبلػ ،خبلل فترة الحج المبانً الخاصة بالعسكر فً مكة
()

 .

واكتفً باستبجار منزل فً وقت ، وٌظهر أن مشروع بناء المستشفى لم ٌتم

                                                 
.  22، صٔمرآة الحرمٌن، ج: رفعت ()

 . ٖٙالمنشآت الطبٌة، ص: الروقً ()

تم إزالت المستشفى بالكامل فً العصر السعودي الزاهر واستبداله بعمارة حدٌثة ٌعرؾ بمركز ( )

. صحً البلد

: ، بوركهارت(م8ٔٗٔ/هـ9ٕٕٔ)للمزٌد انظر تجربة بوركهارت حٌنما وصل إلى جدة فً عام  ()

.   ٙٔص ، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب

.    بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول :  I.MVL/03/2253وثٌقة رقم  ()
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 باإلضافة إلى الجناح الصحً بالمعسكر،الحق
()

، وقد ٌكون سبب ذلك هو ما أشارت 

إلٌه الوثٌقة السابقة ذاتها من قلة االعتمادات المالٌة وحاجة معظم المبانً بجدة إلى 

 .  بسبب األمطار والسٌول،الترمٌم نتٌجة لتعرضها للخراب

 ذي الحجة ٗٔرفعت وزارة المالٌة فً ، وبعد ما ٌقارب الخمسة عشر عاما

م تقرٌرا إلى المجلس األعلى تبٌن فٌه أنه ال ٌوجد 8ٙٔٔ/ٌونٌو/ٕٔهـالموافق77ٕٔ

وأن الدار المإجرة ، مستشفى خاص بالجنود والعساكر النظامٌة الموجودٌن بجدة

للعبلج والجناح المخصص لذلك فً المعسكر ال ٌقومان بعبلج المرضى بالصورة 

 ن تؤجٌر هذا المنزلإولذا ؾ، مما أدى إلى استمرارٌة عدم راحة المرضً، المطلوبة

 مستقلة بذاتها للعساكر النظامٌةى وٌنبؽً إنشاء مستشؾ، خسارة للخزانةفٌه
()

 .

 فً ،ولقد حددت الوثٌقة السابقة المكان المناسب إلقامة هذا المستشفى بضاحٌة

وقدرت تكلفة . (ٓٔ)بالقرب من برج قصاب، خرٌطة رقم، الجهة الجنوبٌة الشرقٌة

 قرشٍ 8ٖٙٓٗتعمٌره فً حدود 
()

 فً بداٌة أمره اً وكان هذا المستشفى مخصص، 

إال أنه أصبح عاماً ، للعساكر النظامٌٌن
()

 وخاصة بعد تكرر ، ألهل البلد وللحجاج

وهو المستشفى العام الذي ، ظهور األوببة وانتشارها فً مدٌنة جدة بعد مواسم الحج

وكان العبلج فٌه بالمجان للفقراء من الناس، عرؾ فً جدة بمستشفى باب شرٌؾ
()

 .

سوى طبٌب أول ونابب له،  (م88٘ٔ/ هـ ٖٖٓٔ)ولم ٌكن بالمستشفى فً عام

وأربعة ممرضٌن، وصٌدلً، ومندوب لمٌناء جدة 
()

 و زاد العدد فً ،

إلى طبٌبٌن وثبلثة ممرضٌن، واثنٌن من الصٌادلة (م887ٔ/هـٖ٘ٓٔ)عام
()

وكان ، 

ثبلثة أطباء  (888ٔ/ هـ ٖٙٓٔ)عدد األطباء الذٌن ٌعملون به عام 
()

 .

                                                 
. بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول . I. MVL 450/20069:  وثٌقة رقم ()

. بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول . I. MVL 450/20069: وثٌقة رقم ()

. بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول . I. MVL 450/20069:  وثٌقة رقم ()

.   99ص، تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()

.  ٕ٘ٗهـ، ص ٖٙٓٔ والٌة الحجازسالنامة ()

 .  ٖٗٔ، ص جزٌرة العربمرآة: ، صبري98هـ، ص ٖٖٓٔ  والٌة الحجازسالنامة ()

 . 9ٕٓهـ، ص ٖ٘ٓٔ  والٌة الحجازسالنامة ()

. ٕ٘ٗهـ ، ص ٖٙٓٔ  والٌة الحجازسالنامة ()
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بؤن المرضى (م898ٔ/هـٖٙٔٔ)       ووصفت الحالة السٌبة للمستشفى فً عام

ٌفضلون الموت فً الشارع على أن ٌموتوا وسط البإس واإلهمال بالمستشفى
()

، وقد 

 .ٌكون ذلك بسبب قلة االمدادات المالٌة المخصصة للشؤن الصحً

كانت السفارات األجنبٌة تفتح عٌادات لمعالجة المرضى لرعاٌاها بصورة كما 

 ٌزورون  أطباإها طبٌب وصٌدلً وبعض المساعدٌن، وكان وجدخاصة، وبكل عٌادة

 ولم تنحصر الخدمات ر،المرضى الذٌن ٌترددون علٌهم فً منازلهم إذا اقتضى األم

ـ من عامة البلد  بل كان الناس، الطبٌة على رعاٌا الدول التابعة لها تلك السفارات

وخاصتهاـ ٌترددون على هذه العٌادات المقامة فً دهالٌز السفارات عند الحاجة 

للعبلج
()

  .

 وكانت تقع فً السفارة الروسٌة ،ة الروسٌةيالصح: ومن أشهر تلك العٌادات

 وكانت تقع فً حارة الشام ،ة البرٌطانٌةيخلؾ بٌت السرتً بحارة الشام، والصح

ة الهولندٌةية اإلٌطالٌة، والصحية الهندٌة، والصحيوالصح، ببٌت محمد نوار
()

 .

الحكومة العثمانٌة  تاهتم، ة فً جدى إنشاء المحاجر والمستشؾإلى وباإلضافة

وقد ، و بالنظافة العامة، وإجراء عملٌة التطهٌر للمدٌنة، الطب الوقابًبإجراءات 

 ألؾ قرش8ٓ السنوات مبلػ ىحدإ فً كلفتها
()

  .

ورؼم ما بذلته الحكومة العثمانٌة من جهود صادقة للقضاء على األوببة التً 

مما حمل ، كانت تجد من مواسم الحج فرصة سانحة لبلنتشار فً جمٌع أنحاء العالم

 ٌانجلترا وفرنسا  لم تتوانإ فإن كبلً من، الدولة العثمانٌة المسإولٌة أمام بقٌة دول العالم

وقد ٌعود عدم نجاح ، عن التدخل فً الحجاز بحجة الوضع الصحً المتردي هناك

: إلى عدة عوامل منها، السلطة العثمانٌة فً إصبلح الوضع الصحً فً الحجاز

وذلك بتسهٌل سفر الحجاج ، نجلترا إلى تفكٌك وإضعاؾ الدولة العثمانٌة إسعً - 

الهنود الفقراء الذٌن ٌعٌشـون فً المناطق الموبوءة إلى الحجاز
()

. 

. ةالعثمانٌة وشرٌؾ مكبٌن الحكومة  السلطة تقاسم- 

وتؤخر ظهور المستشفٌات والمحاجر الصحٌة إلى ، ضعؾ اإلمكانات المالٌة والطبٌة- 

                                                 
( )Al-Amr: The Hijaz, P44. 

 .  ٙٙٔمبلمح، ص: مؽربً ()

 .  ٖٓٙ ص،ٔ طجدة،: طرابلسً ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDH.MKT.496/27:  وثٌقة رقم ()

.  ٖٓٓص،  الصحًحجرال: جولدن ()
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، وعدم وجود نظام للصرؾ الصحًما بعد ظهور األوببة
( )
. 

 وعدم توعٌتهم ،ثورات التً كان ٌقوم بها سكان الحجاز ضد إجراءات التعقٌملل- 

بؤهمٌتها
()

 . 

 ورمً ،وإخفابها، عدم تصرٌح بعض القباطنة بوجود حاالت وبابٌة على متن سفنهم- 

ونجاحهم فً ، مخافة تعرض سفنهم وركابها للحجر الصحً، الموتى فً البحر

الحصول على شهادات صحٌة بخلوها من الوباء
( )
 .

: ت المٌناءئامنش: ثانٌاًال 

،  مع ما حوله من البٌوت،(مٗٔ٘ٔ/هـ9ٕٓ) المٌناء فً عامحسٌن الكرديعمَّر

،  وحوشٌن كبٌرٌن لتخزٌن البضابع القادمة من السفن،مشتمبلً على عدة مساكن

وتعرض بٌن دكتٌن كبٌرتٌن ٌجلس علٌهما نابب جدة
()

وقد سبقت هذه العمارة ، 

 لٌحاكً به مٌناء عدن،(مٗٓٗٔ/هـ8ٓٙ)عمارة السٌد جابر عبدهللا الخراشً سنة 
( .)

عدن
( .)

رحلته فً ( Viscount Valentia) المكتشؾ اللورد فسكونت فالنتٌاوقام 

 من ،بهدؾ اكتشاؾ السواحل الؽربٌة للبحر األحمر،  (8ٓ٘ٔ/هـٕٕٓٔ)عامالعلمٌة 

أجل النظر فً إذا ما كان بإمكان السفن األوربٌة االستؽناء عن المرور بالسواحل 

وقد روى تفاصٌل ، واالكتفاء بالرسو بموانا الساحل اإلفرٌقً، رالشرقٌة للبحر األحم

ولم ٌؽفل فٌه عن وصؾ مرفؤ جدة الذي قال ،  مجلداتةهذه الرحلة فً كتاب من ثبلث

التً تمتد إلى ما ٌقارب ، ٌتكون مٌناء جدة من عدد كبٌر من الشعب المرجانٌة" :عنه

تبلػ ، وٌوجد بٌن هذه الشعب مساحات ضٌقة ، األربعة أمٌال بعٌداً عن الشاطا

أي أنها صالحة لدخول السفن ، ا إلى اثنٌن وعشرٌن متراأعماقها من أحد عشر متر

والٌتم دخول ، ولكن الدخول إلى المٌناء صعب ٌحفه المخاطر، حتى الكبٌرة منها

                                                 
. 9ٕٕالحجر الصحً، ص: جولدن ()

فؤصرت ، انتشرت بٌن الحجاج وسكان مكة وجدة الشابعات بؤنهم سٌحشرون فً آالت التعقٌم عراة ()
: جولدن. ولقد هجم السكان علٌها إلى أن دمروها، النساء على عدم الذهاب إلى الحج خوفا من ذلك

. ٕٗ٘ص، الحجر الصحً

 .7ٓٔالحجر الصحً، ص: جولدن ()

( .  ٓٔ٘ص، جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد:  النجٌدي(

( .  ٖ٘ٗص ، ٖج، إتحاؾ الورى:  ابن فهد(
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 لٌس لدٌهم من وسٌلة سوى التحدٌق بالعٌن ،السفن سوى بإرشاد بحارة محلٌٌن

بتلك - التً تؤتً بؤعداد كبٌرة - لٌتجنبوا اصطدام السفن؛المجردة إلى سطح المٌاه

"الشعب المرجانٌة
()

   .

 فً رحلته (Tamisier)أما أرصفة المٌناء فقد وصفها الرحالة تامٌزٌٌه

ٌتكون الجانب الخاص بالرصٌؾ من العدٌد من " :بقــوله  (م8ٖٗٔ/ هـ9ٕٗٔ)

العوارض الطوٌلة المؽطاة كلٌاً بواسطة األلواح الخشبٌة العرٌضة المصنوعة من 

أخشاب شجر التٌك، وقد تم تشٌٌدها على ارتفاع شاهق من البحر حتى التصل إلٌها 

المٌاه فً أعلى حاالت المد، كما قاموا بتشٌٌد بعض الفواصل التً تقسمها إلى عدة 

رض فٌها أنواٌع خاصة من السلع والبضابع، إذ ٌتم نقل هذه األصناؾ إلى عأجزاء ي

داخل البلدة من خبلل البوابات التً تستعمل فً نقل هذه السلع على امتداد الجانب 

"المحاذي للرصٌؾ بصفة عامة
()

وهو وصؾ مقارب لما ذكره الضابط الروسً ، 

(م898ٔ/هـٖ٘ٔٔ)دولتشٌن عام
( )
.
 

لفت نظره قوة ومتانة المرفؤ، حتى أنه ٌرى أنه مبلبم الستقبال السفن كما 

راسٌة فً ، الحربٌة، بل أنه شـاهد سفناً هندٌة ال تقل حمولتها عن ألؾ  طن وزٌادة

المرفؤ
()

 .

 وعلٌه ٌتم تحوٌل المٌناء إلى ،وٌرى أهمٌة ردم الفراغ الواقع أمام الرصٌؾ

شًء ٌكون قرٌب الشبه بالقنال الواسع العرٌض الذي ٌكون بمقدور السفن ذات 

، سٌكون لمٌناء جدة مكانة كبٌرةوبذلك ، وترسو به ،الحمولة الكبٌرة أن تدخل إلٌه

 عندما ٌحٌن الوقت للتعامل التجاري بٌن كل من أوروبا والهند ،ومركز ذو أهمٌة بالؽة

مباشرة من خبلل قناة السوٌس
()

  .

ولقد تمٌز المٌناء بحصانة طبٌعٌة تمثلت فً الشعب المرجانٌة التً تجعل دخول 

وال ٌمكن دخوله ، بل وٌستحٌل دون دلٌل من سفن جدة، السفن إلى المٌناء أمراً عسٌراً 

                                                 
(): Jiddah Portrait, P.36, 37. Pesce  

 .  ٕٙٔ،ٕ٘ٔرحلة فً ببلد العرب، ص : تامٌزٌٌه ()

  .7ٓ، صالرحلة السرٌة: ٌفٌم رٌزفان ()

 (  . ٕٙٔرحلة فً ببلد العرب، ص: تامٌزٌٌه(

( . ٖٓٔ،9ٕٔرحلة فً ببلد العرب، ص: تامٌزٌٌه (
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وٌروى أن كثٌراً من السفن تلقى ،  حٌث تبدأ المٌاه فً االسوداد،بتاتاً بعد العصر

مصٌرها المحتوم نتٌجة المؽامرة من قبطانها عند دخول المٌناء أو الخروج منه
()

 ،

 تقرٌباً اسخ فر٘ أوٗلذا ال تدخله البواخر وتخرج منه إال فً النهار أو ترسو على بعد

وٌجري االتصال معها بواسطة زوارق شراعٌة كبٌرة، من الشاطا
()

 .

-8٘8ٔ/ هـ 78ٕٔ-7ٕٗٔ)وللحد من هذه المخاطر رأى والً جدة علً باشا 

، أهمٌة وضع عبلمات وحدود بمضٌق مٌناء جدة لتساعد السفن على (م8ٙٔٔ

وقد تمت ، ولتحد من تعرض السفن التً تدخل المضٌق إلى الؽرق، التحرك بسهولة

وتم إنشاء تلك العبلمات بتكلفة  (م8ٙٓٔ/هـ77ٕٔ)الموافقة على ذلك العمل فً عام 

من صندوق المال،  ألؾ قرشٖٖ
( )

هذه العبلمات التً  (9)وتوضح خرٌطة رقم ، 

ساعدت السفن فً الوصول إلى المٌناء دون مخاطر
()

 .

محمد ) قام قابم مقام جدة (م8ٙ8ٔ/هـ8ٕ٘ٔ) وٌذكر الحضراوي أنه فً عام

أي )حتى أنه دخل فً البحر نحو خمسة عشر ذراعا ، بردم مٌناء جدة (نوري أفندي

وقد أتقن بناءه،  من كل ناحٌة من الطول(م٘.7ما ٌقارب 
()

 .

 وربما قصد ،(م8ٙٙٔ/هـ8ٖٕٔ) بٌنما تإكد إحدى الوثابق أنه تم ذلك فً عام

حٌث تم توسٌع المضٌق الذي تسلكه القوارب ، الحضراوي تارٌخ االنتهاء من العمل

وعمل له الرصٌؾ البلزم بوضع األحجار على طوله حٌث ، وذلك بحفره و تعمٌقه

، معماري وعمق أساسه بالبحر ذراعٍ ، ٌبلػ وزن الحجر منها أكثر من عشرٌن قنطاراً 

ن ألؾ حجريوبلػ عدد الحجارة أربع، وطوله ذراع معماري
()

.
 

إلى إجراء عملٌة إصبلح  (م88ٔٔ/ هـ98ٕٔ )واحتاج المٌنـاء فً عام

وترمٌم
()

 .

تم إصدار قرار بمنع أي سفٌنة من الدخول للمٌناء  (م88ٖٔ/هـٖٓٓٔ)وفً عام

حتى ٌتسنى لهم إرسال السفن التً تقوم بحصر ، بدون إذن مسبق من سلطات المدٌنة

                                                 
( . ٖٙٔص،  العربمرآة جزٌرة: صبري (

( . 79ٔص، الرحلة السرٌة:  ٌفٌم رٌزفان(

 .   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI.DH 466/31125وثٌقة رقم  ()

 ( .  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDH466/ 31/25وثٌقة رقم (

( . ٙٗص، الجواهر المعدة:  الحضراوي(

( . ٕ٘ص، مراسبلت:  صابان(

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول.YPRK.VM.417:  وثٌقة رقم ()
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ومن ثم إرشادها لطرٌق الدخول إلى المٌناء، ما فً السفن من بضابع وحجاج
()

، وقد 

. الصحٌةمن الناحٌة ٌكون هذا القرار للتؤكد من سبلمة السفن 

 ،"إدارة مٌناء جدة " وجدت بجدة إدارة باسم  (م88ٗٔ/هـٖٔٓٔ)وفً عام

وكان السٌد ،  نفراً ٗ٘ٔ وتحت إمرتهم ، ضابطاً برتب متعددة٘ٔوكان فٌها 

 والسٌد أحمد بازاره مساعداً له ،عبداللطٌؾ المزٌنً مدٌراً للمٌناء
()

وكان السٌد ، 

محمد بك الطوٌل ناظر الرسوم الجمركٌة
()

كانت هناك قوات بحرٌة تتكون من كما . 

 و كان ،(م887ٔ/ هـ ٖ٘ٓٔ ) فرداً بحرٌاً عام ٖٓٔ و، ضابطاً من رتب متعددةٗٔ

ومبلزم أول، وكاتب (مقدم)ٌرأس إدارة المٌناء بٌكباي 
( )

  .

 فً رحلته ( Courtellemont)كورتلمون  جرفٌه ـوٌصؾ لنا جل

 ومواد البناء ملقاة على ،بؤن األرصفة مكتظة بالبضابع القادمة (م89ٗٔ/هـٖٔٔٔ)

أي أن لها زمنا طوٌبلً فً ، تكسوها الرمال إلى منتصفها، األرض بطرٌقه عشوابٌة

وكانت هذه المواد مخصصة لبناء مستشفٌات ومحاجر صحٌة وحمامات ، ذلك المكان

وكلها مشروعات لم ٌكتب لها االنتهاء، التطهٌر
()

 .

 باإلضافة إلى عدد من ،تم ترمٌم مٌناء جدة (م 89٘ٔ/هـٖٖٔٔ)وفً عام 

 قٌمة النفقات اإلنشابٌة إال أن هذا ، ألؾ قرش8ٕبالموانا كمٌناء الحدٌدة بمبلػ قدر 

عمالأل إلتمام جمٌع ااً فًاالمبلػ لم ٌكن ك
()

صدر  (م9ٓٓٔ/هـ7ٖٔٔ)  وفً عام.

 ةت المٌناء الجمركًآ ألؾ قرش إلتمام منشٓٙٔفرمان سامً ٌقضً بإضافة مبلػ 

بجدة 
()

واقترح أن ٌتم ، (م9ٖٓٔ/هـٕٖٔٔ)، إال أن األمر لم ٌتم التباحث فٌه إال عام 

هدم المٌناء بالكامل، وإنشاء مبان جدٌدة؛ وذلك لكً ال ٌتم تعطٌل الحركة التجارٌة فً 

المٌناء
()

. 

ت المٌناء من جمارك ومستودعات ومخازن تجارٌة فقد مرت آأما بالنسبة لمنش

                                                 
.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول.PRK . UM .5/105:وثٌقة رقم ()

( . ٖ٘ٔص، ٕالجزٌرة العربٌة، مج:  صفوة(

( . 8٘ص، ت.، دٔتذكار الحجاز، المطبعة السلفٌة، مصر، ط:  الحاج عبدالعزٌز(

( . 7ٕص، جدة :  صابرة(

( . ٖٙص،  رحلتً:كورتلمون(

 ( .  بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. DH. MK T 398/58: وثٌقة رقم(

 ( .  بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول محفوظة I. RSM 212 1321-4-8 :وثٌقة رقم(

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI. RSM 212 1321-4-8 : وثٌقة رقم ()
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وذلك نظراً للظروؾ المناخٌة التً تساهم ، بمراحل إعمار وترمٌم وإعادة بناء عدٌدة

كما تعرضت هذه المبانً ، فالرطوبة بالقرب من البحر عالٌة جداً ، فً سرعة تلفها

.  لوقوعها فً مجرى السٌل الذي ٌصب فً البحر؛للسٌول أكثر من مرة

 وذلك ؛ من قبل الوالة والسلطات العثمانٌة فً إستانبولاً وقد القت عناٌة واهتمام

شكلت  (م8ٖٙٔ/هـ8ٕٓٔ)ربٌع اآلخرةٗٔففً لما تجلبه من أموال لخزانة الدولة،

 ومجدي ، ومحمد رابؾ، ومحمد عارؾ،والسٌد نظٌم بك، لجنة من السٌد محمود السٌد

وبعد الكشؾ ،  للكشؾ على مستودع جمرك جدة، وكامل ٌوسؾ،وعبدالرحمن سامً

ولذلك البد من ، مما ٌسبب تلؾ األموال التجارٌة، على الموقع اتضح أن المبنى متهدم

 ا قرش8,8ٗ8ٕ البناء بما ٌعادل ةوقدرت تكلؾ، بهإعادة بنا
()

وأرسل طلب أخر فً . 

 وإعادة بناء بعض المستودعات ،لتنبٌه على سرعة عمل الترمٌماتلالعام الذي ٌلٌه 

نتٌجة للخراب الكبٌر الذي لحق بها
()

 .

طلب والً جدة من وزارة المالٌة ضرورة  (م87ٕٔ/هـ9ٕٓٔ )وفً عام

فالقدٌمة منها خربت ، ألؾ قرش لبناء شون ومخازن جدٌدةٖ٘ٔصرؾ مبلػ 

حٌث تعرضت إلى األضرار بتقادم الزمن علٌها، وأصبحت التصلح الدخار المإن
()

.
    

علٌها
()

.
    

تقدمت األمانة العامة للجمرك بطلب إنشاء وتعمٌر  (م88ٖٔ/هـٖٓٓٔ)وفً عام

سند أ وبعض األماكن المتهدمة داخل إدارة الدابرة الجمركٌة بجدة، وقد ،مستودعٌن

عبد الرحمن حنفً، وعلً جاد، وحسن كٌال، وتم منحهم : أمر التعمٌر إلى المقاولٌن

 للقٌام بهذه الترمٌماتاقرش9ٕٓٓمبلػ
()

. 

وبعد ذلك بؤربع سنوات تم الكشؾ األول على المخازن والمستودعات بدابرة 

 إلصبلح تلك ؛ووجد أنها بحاجة إلى ترمٌمات، الجمرك التً تضررت بفعل السٌول

قرشاً 77ٕٓٔوقدر مبلػ الترمٌمات بـ، األضرار
()

 .

                                                 
(  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. I. MVl 493/22325:وثٌقة رقم  (

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول I. MVl 253/ 23519: وثٌقة رقم  ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI .MVC 523/235/9:وثٌقة رقم ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول I. SO 64/374: وثٌقة رقم ()

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI.SD 84/ 5003وثٌقة : وثٌقة رقم ()
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فهناك مستودعات ، وكانت المستودعات الموجودة فً المٌناء متخصصة

لؤلدوات الزراعٌة وأخرى لؤلرزاق وؼٌرها 
()

، بالبضابع وفً حال امتبلء المخازن ،

 وخاصة عندما تكون البضابع ال تتؤثر بالعوامل ،فٌتم استخدام أسقؾ المخازن

وكان ، ا قرش8٘ٔٗ وتم تجهٌز األسقؾ لهذا الؽرض بمبلػ ،لفترة محدودة، الطبٌعٌة

(89ٔٔ/هـ8ٖٓٔ )ذلك فً عام
()

 .

 على ةأما فٌما ٌتعلق بالحركة التجارٌة الداخلٌة فً مٌناء جدة، فقد كانت نشط

وتبلػ الذروة خبلل موسم الحج، وخاصة إذا كان أخذ الرسوم من الحجاج  ، الدوام

ٌستؽرق وقتاً طوٌبلً، لذا ٌضطر الحاج إلً افتراش أرض المٌناء حتى تنتهً مهمة 

 وفً الباخرة ما ال  لكل حاج، خمس دقابقتحصٌل الرسوم  حٌث ٌستؽرق ،التحصٌل

مبة حاج ٌقل عن ست
()

 .

 فاألحرى بنا أن  للمٌناء،ومادمنا نتحدث عن الحركة التجارٌة الداخلٌة

 فعندما تصل السفن وتدخل بوابة المٌناء ؛نصؾ لحظة وصول السفٌنة للمٌناء

ٌخرج أحد الرجال وٌؤخذ تذكرة الدخول بؤمان من والً جدة ، وتلقى بالمرسى

وبعد ، وتضرب المدافع الخاصة إعبلماً بوصول السفٌنة، (أمٌر مكة)والشرٌؾ 

ٌتم تعٌٌن قوارب صؽٌرة لمعاونة ، دخول السفٌنة فً المكان المخصص لها

وبعد إعداد سجل لما ، وٌتم تعٌٌن رجل وكاتب لها، السفٌنة على الرسو بؤمان

ٌتم تعٌٌن مراقب من قبل الوالً ، وتحصٌل الرسوم الجمركٌة، تحوٌه السفٌنة 

. ()والشرٌؾ على بوابة الدخول 

 حٌث ،وٌصؾ لنا الشٌخ ٌوسؾ عبد العاطً مشهد إنزال البضابع واألمتعة

، ن ألؾ كٌسيتجًء لتموٌن البلد فً السنة تحمل ست" السفن"كانت البوابٌر  ":ٌقول

 حٌث ال تستطٌع ،فتقؾ السفٌنة فً عرض البحر، بعد ذلك زادت إلى ثمانٌن ألؾ

وٌؤتً ، الوصول إلى المٌناء بسبب كثرة الشعب المرجانٌة وانخفاض منسوب المٌاه

                                                 
( .   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول i.RS 3/3 13/414:وثٌقة رقــم (

 .رشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول أمحفوظة ب.i.SO/03/6/27: وثٌقة  رقم ()

( . 7ٔ، صٔج، مرآة الحرمٌن:  رفعت(

( . ٗ٘ٔص، الفوابد المعدة:  مجهول المإلؾ(
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إلٌها المعادي
()

، وتقسم  كمٌة الحمولة فً الباخرة على عدد من السنابك،  بالنمرة

 بحٌث تعمل ،وعندما تكون الحمولة زابدة عن عدد السنابك فإنه ٌتم تدوٌر الدور

بعض  السنابك مرتٌن وثبلثة، وعندما تصل إلى المٌناء ٌقوم الكرانً
()

 بفرز 

 وكان أؼلب من ٌعمل فً هذه المهنة من سكان حارة .البضابع وتحوٌلها إلى التجار

الٌمن
()

وكانت العربات تستخدم فً نقل البضابع ومواد البناء و العفش من أمام مبنى .

الجمرك إلى وجهتها
()

 .

 تبعاً لحجم ، أٌامة إلى ستةوكان تفرٌػ الباخرة من حمولتها ٌستؽرق ما بٌن أربع

وتبلػ تكلفة نقل البضاعة من الباخرة إلى المٌناء بواسطة السنبوك بما ، الحمولة

ا مجٌديً اً رٌاالً فضً (8ٔ ـٕٔ)ٌتراوح ما بٌن
()

 .

 

 

 

 

 

 

                                                 
( هم من ٌقومون بنقل البضابع من السفن إلى المٌناء، وتموٌن السفن بالماء والؽذاء، : المعادي (

  والبد من موافقة البلدٌة علٌه، مقابلة ،وكان لهم شٌخ ٌنظم عملهم ٌتم اختٌاره بتزكٌة الناس له

أبرٌل ٗٔ/هـٔٓٗٔجمادى االخرٓٔمع الشٌخ حمزة أبو صفٌة نشرت فً مجلة اقرأ، عدد خاص،

. 99ٔص، م98ٔٔ

( وتعٌٌن عدد من ، هو المسإول عن فرز البضابع وتسمٌتها باسم التجار أصحابها:  الكرانً(

الموظفٌن لٌساعدوه فً تسجٌل أسماء التجار، ومن ثم تقدٌمها إلى المعادي ألخذ أجرة النقل، 

. 99ٔص، مقابلة مع الشٌخ حمزة أبو صفٌة، مجلة اقرأ

(  ،مبلمح: ، مؽرب7ًٔٔ ،ٙٔٔص، عدد خاص،مجلة اقرأ، مقابلة مع الشٌخ ٌوسؾ عبدالعاطً (

. 7٘ٔص

( . 9ٔ، صٔج، مرآة الحرمٌن:  رفعت(

(  . ٘ٗٔ، ٗٗٔص، ٔطجدة، :طرابلسً (
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المبحث الخامس 

مصادر المٌــــــاه 

 بناءترتب على طبٌعة موقع أرض جدة من حٌث التركٌب الجٌولوجً وال

وقلة المعدل السنوي لتساقط ،  إلى جانب معدالت التبخر العالٌة،الطبوؼرافً

األمطار
()

، وانعدام وجود الودٌان دابمة الجرٌان
()

، أن تعٌش جدة هماً دابماً ومشكلة 

 .  وهو كٌفٌة الحصول على المٌاه الكافٌة والصالحة لبلستهبلك اآلدمً،تارٌخٌة

أن أهـل جدة فً »العاشر المٌبلدي الحظ المقدسً /ففً القرن الرابع الهجري

وٌحمل إلٌها الماء من بعٌد، تعب مع الماء مع أن فٌها بركاً كثٌرة
()

وٌصؾ ابن  «.

الثالث عشر المٌبلدي /بطوطة صعوبة الحصول على المٌاه فً القرن السابع الهجري

وأن الحصول علٌه أهم من الحصول على ، ن الماء ٌجلب على مسٌرة ٌومإ»: بقوله

«المال
()

 .

فلذلك حاول سكانها إٌجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة، فمع حرصهم الدابم 

على ترشٌد استهبلك المٌاه فً حال توفرها، فلقد أوجدوا العدٌد من الحلول العملٌة 

وإن لم تقض علٌها ، التً نجحت فً التخفٌؾ من المشكلة، والواقعٌة فً نفس الوقت

. فقلة المطر والذي كان المصدر األساسً للمٌاه هو أساس المشكلة، بشكل دابم وفعال

ومنها ما هو ، وبناء الصهارٌج، من هذه الحلول ما هو تقلٌدي وقدٌم كحفر اآلبار

مبتكر كربط أسطح المنازل بخزاناتها األرضٌة للحفاظ على مٌاه األمطار واالستفادة 

،  وبناء القنوات لجلب مٌاه العٌون القرٌبة، وتحلٌة مٌاه البحر بواسطة الكنداسة، منها

. وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً لتلك الحلول

: اآلبـــــار:  ووًال 

كانت اآلبار التقلٌدٌة واحدًة من أهم مصادر المٌاه، وإال لما أمكن لقضاعة أن 

لٌوافق على جعلها مرفؤ  ()تسكنها قبل اإلسبلم، وما كان الخلٌفة عثمان بن عفان 

لمكة المكرمة 
()

. 

                                                 
. من هذا البحث (ٔٗ)لمعرفة المزٌد عن الموقع وأثره على البٌبة انظر ص  ()

. 9ٔ، 9ٓ، ص السعودٌةالموانً: الثوٌنً ()

. 79، ص  فً معرفة األقالٌم  أحسن التقاسٌم:البشاري( )

. ٕٔ٘ صابن بطوطة،الرحلة : ابن بطوطة ()

. 7ٗم ، ص 9ٗ7ٔهـ، نوفمبر 7ٖٙٔ، محرم ٔ، س7مجلة الحج، ع ()
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 حٌث ٌذكر ؛ؼٌر أن الملوحة النسبٌة قد ؼلبت على مٌاه هذه اآلبار

أنه لٌس بجدة سوى ببرٌن ٌمكن  (م8ٔٗٔ/هـٖٕٓٔ )(Burkhardt)بوركهارت

إال أن هذا الماء ـ رؼم عذوبته ـ ثقٌل بحٌث لو بقً فً اإلناء مدة ، اعتبار مابهما عذباً 

وال ٌمكن الحصول علٌه دون ، طوٌلة المتؤل بالحشرات، وهو قلٌل وؼالً الثمن

مساعدة أصحاب النفوذ، والذٌن باستطاعتهم  الحصول علٌه عددهم قلٌل، أما بقٌة 

السكان فلٌس أمامهم إال أن ٌشربوا من المٌاه المجلوبة من اآلبار األخرى
()

 .

صبري عدد اآلبار بحوالً الخمسة عشر ببراً، ذكر منها أٌوب وأحصى 

 وتقع على بعد ثبلث ساعات من جدة، وهً من اآلبار الحلوة،السرورٌة
()

ومن . 

بارها كذلك الخمرة، والنشارٌة، والقرٌنٌة، والصحٌفة، وقد حفرها الشٌخ عبد هللا آ

نصٌؾ
()

وٌذكر ،  وقد حفرها وأقام حواجزها الشٌخ حمٌد المالكً،، وببر الشرفٌة

ببر السلسلً : الشٌخ محمد نصٌؾ أن اآلبار المطوٌة حول جدة تبلػ سبعة آبار هً

وببر ، وتقع شرق جنوب جدة، وببر الوزٌرٌة وتقع شرق جدة فً مكان ٌقال له ؼلٌل

مرٌخ مقابل الكندرة، وببر نضب مقابل بنً مالك، وببر الحفنة وتقع شمال بنً مالك، 

 بنً مالكي منشرقالشمال ال  قً وببر برٌمان وتقع
()

، وببر العسٌلة وتقع فً الجهة 

الجنوبٌة من جدة بالقرب من منطقة الخمرة، وقد كانت تحتفظ بمٌاه األمطار فترة 

زمنٌة طوٌلة، وٌوجد حولها مزارع ومسطحات زراعٌة
()

 وببر المشاط أمام باب ، 

مكة
()

إلى حاجتهم إلى  وٌعود تفسٌر خروج أهل جدة لحفر آبارهم خارج البلدة، .

على المٌاه العذبة الصالحة للشرب، فكلما كان الببر بعٌداً من البحر عذب الحصول 

. ماإها وطاب

وجد أن ،  على مواقع اآلبار داخل البلد، وعن طرٌق الدراسة المٌدانٌةوقوؾوبال

                                                 
. ٕٗرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

. 8ٖٔمرآة جزٌرة العرب، ص: صبري ()

. ٓ٘م، ص9ٗ7ٔهـ، نوفمبر 7ٖٙٔ، محـرم، ٔ، س7من أعٌان جدة وتجارها، مجلة الحج، ع ()

  .ٓ٘م، ص9ٗ7ٔهـ، نوفمبر 7ٖٙٔ، محرم ٔ، س7مجلة الحج، ع ()

هـ الموافق 9ٕٗٔرمضانٕٔجرٌدة المدٌنة المنورة، مقابلة مع السٌد محمد دروٌش رقام، الجمعة  ()

. ن و، السنة الرابعة والست(78٘ٙٔ)م، العدد 8ٕٓٓسبتمبرٕٔ

.  هـ9ٕٗٔ/7/7ٕمقابلة مع السٌد سالم عبٌد القرشً بحارة الشام بتارٌخ  ()
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أؼلب المساجد التً وجدت فً العصر العثمانً البد أن تحوي على ببر فً إحدى 

 وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً ألهم ما توصلت إلٌه .جنبات المسجد، أو صهرٌج أرضً

: الدراسة المٌدانٌة من آبار داخل البلد

 ًدابرٌةوهً ببر ، تقع فً الركن الشمالً الؽربً من الجامع : ببر مسجد الشافع 

ها إ وما،، مبنٌة بالحجر المنقبً تقرٌباً  عشرة أمتارعمقهاو، مٕٓ.ٔ طول قطرها

وتؤمٌن ، ولكن ٌستفـاد منه فً إجراء أعمال النظافـة للجامع، ؼٌر صالح للشـرب

(. ٖٕ٘)مٌاه الوضوء للمصلٌن، لوحة رقم 

 وٌفصل بٌنها ،  للمسجد الشرقٌةتقع الببر فً الجهة الجنوبٌة: عنبةي ببر مسجد أب

م، أما الببر فقد بنٌت بالحجر المنقبً ٕ٘.ٔوبٌن المسجد ممر صؽٌر عرضه 

وهً . (ٖٖٕ) رقم لوحةم تقرٌباً، ٖٔ عمقهام، ؤ قطرهاوهً ببر مطوٌة 

ولكن ٌستفاد منها فً ، كؤؼلب اآلبار الموجودة داخل البلد ؼٌر صالحة للشرب

. تنظٌؾ المسجد، وتؤمٌن مٌاه الوضوء للمصلٌن

 ًوٌعود ، وتعد هذه الببر من أهم اآلبار الموجودة داخل المدٌنة: ببر مسجد الجٌبلن

هائذلك إلى عذوبة ما
()

، وتقع فً الجهة الجنوبٌة الؽربٌة للمسجد، وكان ٌوجد 

ه عن طرٌق الببر، وٌبلػ ئٌتم تؤمٌن ما، بجانبها بازان عرؾ ببازان الشام 

المسجد بعد أن كانت ب أكثر من عشرة أمتار، وقد ألحقت  عمقهاو، مٔقطرها

(. ٖٕٗ)خارجه، لوحة رقم 

 ًمٕٔ.ٔا قطره، ٌبلػوتقع فً الجهة الشمالٌة من المسجد: ببر مسجد الحنف، 

 بنٌت بالحجر المنقبً بطرٌقة الطً وماإها أكثر  تقرٌباً، عشرة أمتارعمقهاو

، وٌستفاد منها فً تؤمٌن مٌاه الوضوء للمصلٌن، وفً رملوحة لقربها من البح

 (.ٖٕٙ)نظافة وؼسٌل أرضٌات المسجد، لوحة رقم 

 عمق، ن بالجهة الشرقٌة من جامع المعماراكما ٌوجد ببران متجاور

 وٌبلػ ،م، وفً الجهة الشمالٌة منها توجد الببر الثانٌةٖٓ.ٔم وقطرهآ٘.9األولى

م ٔ وعمل لهما حاجز ٌرتفع عن سطح األرض بمقدار،مٕٓ.ٔم، وقطرها 9 عمقها

 وؼٌرها إلى  والدواب، لٌمنع سقوط األتربة، واألوساخ،؛مبنً من الحجر المنقبً

ومن اآلبار التً . (8ٕٗ)، (7ٕٗ)داخل الببر، ؼٌر أنه ال ٌوجد بهما ماء، لوحة رقم 

                                                 
.  هـ ، وقد أكد أن الماء صالح للشرب9ٕٗٔ / 7/ ٘ٔمقابلة شفوٌة مع إمام المسجد بتارٌخ  ()
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 وكانت تقع تحت المسجد،ردمت ببر بمسجد المعمار
()

 .، وببر بمسجد المؽربً

كما عمد أهل جدة إلى حفر آبار فً منازلهم، حٌث تذكر إحدى الوثابق العثمانٌة 

وأثناء قٌام التاجر أحمد ، م 8ٙ7ٔ/أكتوبر/ٔالموافق/هـ8ٕٗٔ/ ة الثانًىجماد/ٖأنه فً 

ٌن وسبعٌن قطعة ذهبٌةتمبة واثن وجد ثبلث، مشاط أفندي بحفر ببر فً منزله
()

 ،

هم لتؤمٌن احتٌاجهم  اآلبار داخل منازل أهل جدة كانوا ٌحفرونوٌهمنا من هذا الخبر أن

 .منه

  الصهــــارٌج: ثانٌاًال 

الصهرٌج بكسر الصاد كلمة فارسٌة
()

والجمع ،  بمعنى حوض ٌجتمع فٌه الماء

بفتح الصاد صهارٌج 
()

 .

وبناء الصهارٌج فكرة فارسٌة انتقلت من الفرس إلى أهل جدة، عندما عاشوا 

خافوا ، والحادي عشر المٌبلدي العاشر/  فً القرنٌن الرابع والخامس الهجريفٌها

ضٌاع الماء فبنوا ثمانٌة وستٌن صهرٌجاً داخل البلد ومثلها خارجها
( )

 .

ولقد أورد ابن المجاور أسماء لتلك الصهارٌج التً تمؤل بماء المطر فٌظل الماء 

 الطٌن عامر، يالمجتمع بها من العام إلى العام اآلخر، وذكر منها صهرٌج أب

والمرٌانً، والحفٌرة، والنخٌبلت، وصهرٌج أبً بكر والحجري، والصرح، وصهرٌج 

 وصهرٌج ،(جامع الشافعً)الدرة، وصهرٌج مسجد األبنوس، وصهرٌج الجامع 

وؼٌرها..ردرٌة، وصهرٌج محمد بن القاسم
()

 .

 عن طرٌق ، من المٌاههمولقلة األمطار فً جدة عمد أهلها إلى توفٌر احتٌاجات

حفظ مٌاه األمطار الموسمٌة فً الصهارٌج
()

فبنو أعداداً كبٌرة منها خارج البلدة ، 

                                                 
.  هـ8ٕٗٔ 7/ٕ٘أحمد عبدهللا عبدالسبلم فً المسجد بتارٌخ : مقابلة مع خادم المسجد السٌد ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. Ayniyat 871. 54. 51:وثٌقة رقم ()

. ٖٖٔالمصباح المنٌر، ص: فٌومًال ()

. ٙ٘ٔمختار الصحاح، ص: ، الرازي7ٕ٘، صٔالمعجم الوسٌط، ج: إبراهٌم أنٌس وآخرون ()

. 8٘ص ، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

. 8٘تارٌخ المستبصر، ص : ابن المجاور ()

الحجر الصحً، : ، جـولدن7٘، ص الحجازٌةالرحلة: ، البتنون9ًٖٙ، صٔإفادة األنام، ج: الؽازي( )

 جمادىى الثانٌة ٖٕ، أم القرى ٌوم الجمعة ٕٕٓجؽرافٌة شبه الجزٌرة العربٌة، ص: ، كحالة9٘ص

. ٖ، السنة الثانٌة، ص (ٗ٘)هـ، العددٖٗٗٔسنة
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أن اعتماد أهل جدة كان على مٌاه  (م7ٗ٘ٔ/ هـ9٘ٗت)فذكر جارهللا بن فهد ، وداخلها

 منقورة فً الحجر الصلب ٌتصل ا من مٌاه المطر، وأن بها جبابأالصهارٌج التً تعب

بعضها ببعض، تفوق اإلحصاء
()

. ، وٌقصد هنا الصهارٌج الموجودة خارج المدٌنة

أن  (م7ٕٙٔ/هـ7ٙٔٔ) الذي زار جدة فً عامNeibuhr))كما ٌإكد نٌبور

كن تجمع المٌاه، ثم تنقل ااعتماد المدٌنة ٌرتكز على مٌاه الصهارٌج التً تبنى قرب أم

إلى البٌوت على ظهور الجمال
()

 .

ولكنهم اتفقوا على كثرتها، ، واختلؾ المإرخون والرحالة فً أعداد الصهارٌج

مبة ومثلها خارجها فابن المجاور ٌذكر أن عدد الصهارٌج داخل البلد خمس
()

وٌذكر ، 

 ومثل هذا الرقم خارجها ،مبة وستون بداخلها وٌذكر ابن جبٌر أن عددها ثبلث
()

 ،

مبة خارجها مبة داخلها، وثبلث وقٌل ثبلث
()

 الذي زار ، بٌنما ٌذكر إبراهٌم رفعت

 أن عدد  (م9ٓ8ٔ/هـٕٖ٘ٔ )وفً سنة (م9ٓٔٔ/هـ8ٖٔٔ)جدة فً  سنة 

مبة صهرٌج داخل البلد وخارجها، معدة لخزن مٌاه المطر ي الصهارٌج ٌبلػ ثمان

وبٌعها فً موسم الحج
()

مبة  ، وٌذكر محمد األمٌن أن عدد الصهارٌج فً جدة ثبلث

صهرٌج وخزان عام
()

  .

وذلك ألهمٌتها فً تخزٌن مٌاه ، اومما سبق نستنتج أن عدد الصهارٌج كان كبٌر

.  السنة أٌاماألمطار التً كانت تسقط بكمٌات كبٌرة فً ٌوم أو ٌومٌن من

 لتوفٌر المٌاه بجدة، فلقد اهتمت الحكومة اً  أساسًاً ولكون مٌاه الصهارٌج مصدر

عمل محمد نوري أفندي  (م87ٓٔ/هـ8ٕٙٔ)ففً عام، العثمانٌة بتعمٌرها وإصبلحها

قابم مقام جدة صهرٌجاً كبٌراً سمً بصهرٌج الدولة العلٌة، وقد تم إعماره بإشراك 

المحكوم علٌهم من السجناء
()

 .

                                                 
  .8ٓ٘ ، صجدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد: النجٌدي ()

. ٕٕقافلة الحبر، ص : عطا هللا ()

.    8٘ص، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

.  ٙٗص ، رحلة ابن جبٌر: ابن جبٌر ()

. 8ٕالسبلح والعدة ، ص : ابن فرج  ()

. ٖٕ، ص ٔمرآة الحرمٌن، ج: رفعت ()

. ٖٕٔخدمات العثمانٌٌن، ص: محمد األمٌن ()

. ٙٙٔ، صٖأعبلم، ج: ،  مؽرب8ًٗالجواهر المعدة، ص: الحضراوي ()
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كما حرصت الحكومة العثمانٌة على حث أصحاب الصهارٌج على ضرورة 

 ألن ذلك ؛واكتظاظ جدة باألجانب، خاصة عند قدوم الحجاج، تؤمٌن المٌاه ألهل جدة

ٌتطلب زٌادة فً استهبلك الماء
()

 .

فٌبٌعون المٌاه ،  وكان التجار ٌتخذون من مٌاه الصهارٌج تجارة رابحة لهم

بؤسعار ترتفع كثٌراً فً موسم الحج
( )

، فتباع الزفة
()

 بعشر أو خمس عشرة بارة
()

 ،

بارة
()

 9فً  فقد باعت الحكومة العثمانٌة، ، وكانت الصهارٌج تباع وتشترى أو تإجر

 وذلك عن طرٌق ، قرشٓٓ٘ بمبلػ اً  خاصاً صهرٌج، م879ٔ /هـ 9ٕٙٔ صفر 9

المزاد العلنً على أحد التجار
()

، ولقد تم استخدام هذا المبلػ مع  مبالػ أخرى من ثمن 

ثمن بٌع قطعتً أرض إلجراء عملٌة ترمٌم لسور جدة
()

. 

 حماٌة منابع المٌاه، والصهارٌج الموجودة لىالحكومة العثمانٌة عحرصت و

 وخاصة فً ،من الجنود لحراستها (حامٌة صؽٌرة)فحرصت على وضع، خارج البلدة

أوقات الفتن واالضطرابات السٌاسٌة
()

 .

وفً فترات الحصار أو قلة األمطار ال ٌتحصل على مٌاه الصهارٌج إالأصحاب 

الوجاهة والثراء
()

، بل أن التجار ٌستؽلون مثل هذه الظروؾ الصعبة على السكان 

 باألسعار التً ٌرٌدونه وٌتحكمون فً بٌع،فٌحتكرون الماء
()

 .

وقد أدى وجود صهارٌج فً معظم المنازل والمبانً، إلى التخفٌؾ من هذه 

المعاناة، فقد حرص أصحاب المنازل على أن ٌكون تحت منازلهم صهارٌج أرضٌة 

                                                 
.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولY. PRK. UM. 5/ 105:  وثٌقة رقم ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولY. PRK. UM. 5/ 105: وثٌقة رقم ()

مربوطة بحبل وعصا، ٌحملها ( التنكة)الزفة هً عبارة عن اثنٌن من الصفٌح، بالعامٌة ٌطلق علٌها  ()

رمضان ٕٔ، مقابلة مع السٌد دروبش رقام بجرٌدة المدٌنة، الجمعة (ٖٕٓ)السقا على كتفه، لوحة رقم 

. السنة الرابعة والسبعون  (78٘ٙٔ )م العدد8ٕٓٓسبتمبر ٕٔهـ الموافق 9ٕٗٔ

. ٓٙٔالفوابد المعدة، ص: مجهول المإلؾ ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول I.MMS 6430/ 5:  وثٌقة رقم ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول I.MMS 6430/ 5: وثٌقة رقم ()

. ٖهـ، صٖٖٗٔ، ملحق السنة األولى (ٗ)العدد : أم القرى ()

 أؼسطس سنة ٙٔهـ، ٖٗٗٔ محرم سنة ٖٕالسنة األولى ٌوم الجمعة  (ٖٖ)العدد : أم القرى ()

. ٔم، ص9ٕ٘ٔ

. محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. Y. PRK. VM. 5/ 05: وثٌقة رقم ()
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 ، فعندما ٌشعر األهالً ببوادر مباشرة من مٌاه المطر الساقطة على األسطح أتعب

نزول المطر تنظؾ وٌنقل الفرش وقطع األثاث الموجودة على السطح إلى الداخل، 

إلى  (الشٌب)حتى إذا نزل المطر تسحب بواسطة لٌات من القماش تسمى 

الصهارٌج
()

أن وجود هذه  (م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ )(Burkhardt)، وٌذكر بوركهارت

الوجاهةالصهارٌج فً المنازل ٌعد من عبلمات 
()

وإذا ما فرؼت هذه صهارٌج من ،  

 من تلك الموجودة خارج البلدة أمن المٌاه فإنها تعبّ 
()

السقابٌنبواسطة 
()

 .

ومن أشهر الصهارٌج التً كانت موجودة فً العصر العثمانً الصهرٌج 

العمومً الكابن فً منطقة العٌدروس، والذي ٌتفرع منه المجاري الفخارٌة إلى 

الصهارٌج األخرى
()

، وصهرٌج المشاط الواقع شرق قصر خزام فً الطرٌق بٌن 

النزلة الٌمانٌة وجدة، وكان ملك آل نصٌؾ، وصهرٌج حمٌد الشٌخ، وكان فً الجهة 

الشرقٌة خارج باب مكة، وصهارٌج الصحٌفة والعمارٌة والبؽدادٌة
()

 .

 وٌقع أسفل ،ومن الصهارٌج الموجودة أسفل المبانً، صهرٌج مسجد الشافعً

صحن المسجد، وصهرٌج مسجد الخضر الواقع فً الجهة الؽربٌة من المسجد، لوحة 

والصهرٌج الموجود أسفل دار الشٌخ محمد نصٌؾ فً حارة ، (ٕٙٗ)، و(ٕ٘ٗ)رقم

الٌمن، وهو ٌشؽل أسفل بهو الدار شامبلً مساحة المكتب المطل على الشارع العام
()

 .

ؼٌر أن أؼلب المشاكل الصحٌة التً كانت تواجه سكان جدة هً الناتجة عن 

 وجثث الحٌوانات التً ،فمن أبرز السلبٌات تجمع القاذورات، طرٌقة تخزٌن هذه المٌاه

فً إهمال أصحاب الصهارٌج  كما أن تجرفها السٌول فتختلط بمٌاه الصهارٌج وتلوثها،

، ولذلك فإن تلك المٌاه كانت سبباً فً كثٌر من  ٌإدي الى تلوثهاتنظٌفها دورٌاً 

                                                 
. 9ٔمبلمح، ص : مؽربً  ()

. ٙٔرحبلت فً شبه جزٌرة العرب ، ص : بوركهارت ()

. ٕ٘ٔقافلة الحبر، ص: ، سمٌرعطا هللإٗرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

الذٌن ٌحملون الماء بالزفة أو القرب الكبٌرة المصنوعة من جلد األبقار على ظهورهم إلى المنازل،  ()

.  9ٓٔص، الحرفٌون فً مدٌنة جدة: كابلً

 أؼسطس ٕٕهـ، الموافقٕٖ٘ٔجمادىى األولىٔالسنة الثانٌة، الثبلثاء(7ٔ)العدد: صوت الحجاز ()

. ٖم، ص9ٕٖٔ

. هـ8ٕٗٔ/ 8/ 8ٕمقابلة شفوٌة مع السٌد محمد داقر بمنزله بحارة الشام فً  ()

. 7ٕٔبٌن التارٌخ واآلثار، ص : االنصاري( )
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وتجمع البعوض الذي ٌسبب الكثٌر من الحمٌات ، األمراض
()

 .

 وتسبب ،كما أن المٌاه الراكدة المتخلفة من مٌاه المد تإثر على مٌاه الصهارٌج

العفونة وتلوث الهواء
()

 .

:  الوصص المعمــاري

 فقد ،اختلفت عمارة الصهارٌج الموجودة خارج جدة عن تلك الموجودة داخلها

قامت عمارة الموجود منها خارج سور المدٌنة على أن ٌختار المكان المنخفض نسبٌاً، 

وتؽلق جمٌع ، فتوجه فتحاتها ناحٌة خط سٌر السٌول، والمواجه لمصب السٌول

الفتحات التً ٌمكن أن ٌتسرب منها الماء إلى خارج المنطقة المحصورة، مع مراعاة 

تجصٌص الجدران والشقوق، وصب األرضٌة بالرصاص صباً محكماً 
()

. 

 (خزان أرضً)  أما الصهارٌج الموجودة تحت المبانً فهً عبارة عن حفرة 

بنً فً باطن األرض
()

ولٌّست بالنورة البلدي، ومن أمثلة هذه ،  بالحجر المنقبً

 الصهرٌج الموجود تحت مسجد الخضر،الصهارٌج
()

وهوعبارة عن منطقة : 

م، ٘ٔ.ٗ وعمق،مٖٓ.٘ وعرض ،مٕ٘.7مستطٌلة الشكل حفرت تحت األرض بطول 

، ووضع له باب عبارة عن (ٕ٘ٗ)دابري، لوحة رقم الوقد سقؾ بطرٌقة القبو نصؾ 

م، ٌفتح وٌؽلق ٔبمقدارأرضٌة المسجد فتحة مربعة الشكل ترتفع عن مستوى سطح 

. حسب الحاجة

 

                                                 
. 9٘الحجر الصحً، ص : جولدن ()

وقد بقً استعمال الصهارٌج حتى دخلت العٌن العزٌزٌة . ٕ٘ٔخدمات العثمانٌٌن، ص: محمد األمٌن ()

إال ، (م9ٕٓٓ/هـٖٓٗٔ)جدة، وال تزال بعض الصهارٌج موجودة أسفل المنازل والمساجد إلى ٌومنا 

.  أنه لم تعد هناك الحاجة إلى استعمالها لتوفر مٌاه التحلٌة، ومٌاه عٌن العزٌزٌة

هـ، وٌضٌؾ أنه لم ٌعد 9ٕٗٔ/ ٓٔ/ 7ٕمقابلة مع السٌد محمد محمد داقر بمنزله بحارة الشام بتارٌخ  ()

ٌوجد من هذه الصهارٌج شًء ٌمكن الوقوؾ علٌه، حٌث أدى التوسع العمرانً فً العصر السعودي 

. الزاهر إلى االستؽناء عن هذه التقنٌة واستؽبلل أماكنها لتطوٌر المدٌنة

ماٌو /  هـٖٙٙٔ  األول، السنة األولى، رجب العٌن العزٌزٌة، مجلة الحج، العدد: محمد صالح قزاز ()

. 9ٖص. م9ٗ7ٔ

هـ عندما حاول خادم المسجد حفر ببر الستخدامها فً 9ٕٗٔ/ 7/ ٘ٔتم اكتشاؾ هذا الصهرٌج فً  ()

الوضوء وؼسٌل المسجد، وقد وجد بالصهرٌج ماء مما ٌإكد لنا قوة حفظ هذه الصهارٌج للمٌاه من 

. التسرب على مر الزمن 
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 : العٌون:اًال ثالث

إلٌجاد حل عملً  وبعض الخٌرٌن من أهالً جدة  سعت الحكومة العثمانٌة 

وبناء ، وذلك بجلب مٌاه العٌون القرٌبة من المدٌنة،  قلة سقوط األمطار بجدةلمشكلة

 وعٌن ،هما عٌن وادي قوز،  واشتهر فً جدة عٌنان،القنوات البلزمة إلٌصال المٌاه

.    دٌةيالحم

 :عٌن وادي قوز ـ 1

-8٘ٓ)إن أقدم ما وصلنا عن عٌن وادي قوز هو ما أورده عز الدٌن بن فهد 

  أن أمٌر مكة الشرٌؾ محمد بن بركات من(مٙٔ٘ٔ-م7ٗٗٔ/هـ9ٕٕ

أنشؤ سبٌل بالرؼامة  (م98ٗٔ/م9ٖٓت)
()

هذا سبٌل كان  تؤمٌن الماء لنرجح أن و،

. ز من عٌن وادي قوٌتم

مٌبلً ٘ٔوهً عٌن تبعد عن مدٌنة جدة مسافة 
()

وهً مسافة كانت تقطع فٌما ، 

ٌقارب األربع
()

 إلى الخمس ساعات
()

وذلك طبقا لما أوردته بعض الوثابق ، 

. العثمانٌة

وفً عصرنا الحالً ٌمكن تحدٌد مكانها بؤنها تبعد عن منطقة البلد التارٌخٌة 

كم شمال الرؼامة ٕٔمسافة 
()

كم شمال الجسر المإدي إلى شارع ٙوعلى بعد ، 

. (ٙٔ)، خرٌطة رقمعبدهللا السلٌمان المجاور لجامعة الملك عبدالعزٌز

(م8ٗٙٔ/ هـ 9٘ٓٔ )وقد تؤكد إٌصال مٌاهها إلى جدة ببناء قناتها فً عام
()

 ،

أنه فً ٌوم الجمعة  (م7ٗٙٔ/هـ 8ٗٓٔ )حٌث أورد السنجاري عن حوادث عام

السادس عشر من صفر توجه مشد باشا مع بعض المعلمٌن البنابٌن إلى جدة لئلشراؾ 

وقدر مشد باشا أن تكالٌؾ ، على عٌن هناك بلػ السلطنة أنها إن عمرت دخلت جدة

                                                 
. 99٘، ص ٕؼاٌة المرام، ج: عزالدٌن بن فهد ()

.  ٙٗٔص، ٔج ،الجزٌرة العربٌة: صفوة ()

.   محفوظة بمركز موسوعة جدةi.DH . 40146:وثٌقة رقم  ()

.  محفوظة بمركز موسوعة جدةi.DH 8ٗٗٗٔ: وثٌقة رقم ()

.  9ٖص ، العٌن العزٌزٌة: قزاز ()

.  ٓٗٙص، إٌصال مٌاه العٌون: ؼباشً ()
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عمارة العٌن قد تصل إلى أربعٌن ألؾ شرٌفً
()

، واستمر العمل فٌها لمدة ثبلث 

وعمر بها أٌضا مسجداً ومنارة وحماماً ووكالة ، ها من مجرى العٌنأسنوات ابتد
()

 .

ولقد أشارت بعض المراجع الحدٌثة إلى أن تارٌخ  إجراء العٌن ٌعود إلى عام 

 وأنها من أعمال السلطان قانصوه الؽوري،(م7ٓ٘ٔ/هـ9ٕٔ)
()

 لم ها، إال أن جمٌع

 من اً والؽرٌب فً األمر أن أي، تذكر المصدر التارٌخً الذي استقت منه هذه المعلومة

التً اهتمت بتسجٌل أعمال ، المصادر التارٌخٌة المعاصرة أو القرٌبة من ذلك التارٌخ

 ولم تذكره مع ،لم تنسب إجراء العٌن للسلطان المملوكً، السلطان قانصوه الؽوري

  والذي، وتجدٌد مسجد الشافعً، وحفر الخندقر،األعمال التً قام بها مثل بناء السو

 طبقاً لهم فً نفس العامتم
()

 .

بحٌث ال نستطٌع أن ، وٌفصل مابٌن التارٌخٌن ما ٌزٌد عن المبة وثمانٌن عاًما

وخاصة ، ننفً بشكل قاطع أن ٌكون إجراء العٌن من أعمال السلطان قانصوه الؽوري

الحدٌثٌن ذلك من المإرخٌن نقلإذا ما نظرنا إلى كثرة وأهلٌة من 
()

وقد تكون بنٌت ، 

أو بفعل النزاعات والحروب ، ثم تهدمت وطمرت بفعل عوامل تقادم الزمن والتصحر

،  ولخوفهم من سٌطرة العنصر التركً على المنطقة،بٌن األشراؾ بعضهم البعض

ن مٌاهها إٌقال " بشكل عام حٌث قال  (م 7ٔٙٔ/هـ 8ٕٓٔ)وذلك كما أشار أولٌا جلبً

وبعد ذلك ،  وكانت حٌنذاك عامرة، كانت جارٌة فً األزمنة السابقة ـ أي مدٌنة جدة ـ

تخربت مجاري المٌاه نتٌجة منازعات األشراؾ من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى حتى ال 

" ٌمكنوا األتراك من التوطن بها
()

 .

ثاره آ والذي ما زالت بعض ،وما نستطٌع تؤكٌده هو أن البناء الحالً ألقنٌة العٌن

 الحكم العثمانً اتأي فً بداي (م8ٗٙٔ/هـ9٘ٓٔ)هو الذي تم فً عام ، ظاهرة للعٌان

                                                 
.   99ٖ ،9ٖٙص، ٗج، منابح الكرم: السنجاري ()

  ٘ٗ٘ص، ٗج،سمط النجوم: العصامً ()

تارٌخ العٌن العزٌزٌة بجدة، لمحات عن : األنصاري عبد القدوس،9ٖص ، العٌن العزٌزٌة: قزاز  ()

، ٘ٗص، م9ٙ9ٔ/هـ89ٖٔمصادر المٌاه بالمملكة العربٌة السعودٌة، إدارة العٌن العزٌزٌة، جدة 

. ٖٕٓص، ٕج ، أعبلم: مؽربً

.  7ٔٔص، ٖج، منابح الكرم: ، السنجاري9٘، 8ٗ،صٗبدابع الزهور، ج:ابن إٌاس ()

، ٕج، أعبلم: مؽربً، ٘ٗص، تارٌخ العٌن العزٌزٌة: األنصاري ،9ٖ صالعٌن العزٌزٌة،: قزاز ()

.  ٖٕٓص

.  9ٕٔص، الرحلة الحجازٌة: جلبً ()
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لمدٌنة جدة 
()

 .

  :اإلصالحات والترمٌمات

فؤمر ، إلى إصبلح عٌن وادي قوز (م7ٕٕٔ/ هـٖ٘ٔٔ )ظهرت الحاجة فً عام

بتوجٌه المعلمٌن للحفر حول مسار القناة لمعرفة مكان الخلل  (والً جدة) علً باشا

وطلب مبتً بربخ، وإصبلحه 
()

 الستخدامها فً أعمال اإلصبلح 
()

 .

 جدة عام (Neibuhr)أربعٌن عاًما من إصبلحها زار نٌبورما ٌزٌد عن وبعد 

ثم تنقل إلى ، فذكر أن المٌاه تخزن قرب الٌنابٌع فً التبلل (م7ٕٙٔ/ هـ7ٙٔٔ)

البٌوت على ظهور الجمال
()

، مما ٌعنً أن مٌاه العٌن لم تعد تصل إلى جدة، وقد 

 .ٌكون ذلك لخرابها

وٌبدو أن القناة لم ٌتم ترمٌمها إال فً الربع األخٌر من القرن الثانً عشر 

أورد منتصؾ القرن التاسع عشر المٌبلدي، حٌث / الهجري

 أن المٌاه ؼٌر كافٌة ،(م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ ) فً رحلته(Burkhardt)بوركهارت

وال ٌمكن الحصول على المٌاه الحلوة إال على بعد مٌل ونصؾ المٌل من ، لبلستهبلك

مٌاه اآلبار الموجودة جهة الجنوب خارج جدة 
()

ذكر  (م8ٔٗٔ/هـ9ٕٗٔ)وفً عام .

ون عن طرٌق إٌجلبها السقا،   أن مٌاه الشرب فً جدة قلٌلة(Tamisier)تامٌزٌٌه

، أو من مجاري (الصهارٌج) أجزاء الصخور المجوفة ، من(قرب)قوارٌر جلدٌة 

(األودٌة)األنهار 
()

 .

رجل محسن من أهل جدة، اسمه فرج ل تم (م8٘ٗٔ/ هـ7ٕٓٔ)فً سنة و

ٌسر
()

مبتؽٌاً بذلك فعل الخٌر، إعادة إجراء العٌن إلى جدة 
()

تذكر إحدى الوثابق ؾ.

                                                 
.  ٖٗٙص، إٌصال مٌاه العٌون: ؼباشً ()

: ؼالب. مجرى فخاري، أو بالوعة واسعة من الخزؾ أو األجر، وقد استعملت فً بٌوت الفسطاط ()

 .79موسوعة، ص

.  ٖٙٙص، إٌصال مٌاه العٌون: ؼباشً ()

.  ٕٕص، قافلة الحبر: سمٌر عطاهللا ()

. ٕ٘ٔص، قافلة الحبر: سمٌر عطاهللا، ٕٕص، رحبلت فً شبه جزٌرة العرب: بوركهارت ()

.  ٘ٙٔ،9ٖٔص، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()

.  ٖٔٗص ، ٖج، أعبلم : مؽربً، كان ٌملك أسطوال من السفن الشراعٌة ، أحد تجار جدة ()

.  ٔٔص، الحرفٌون: ، كابلًٖٙٗص، ٖج، أعبلم: ، مؽرب9ً٘ص، الحجر الصحً: جولدن ()
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 أن فرج ٌسر قد شرع فً مد قنوات الماء   (م8ٗ٘ٔ/هـٕٔٙٔ)سنةفً العثمانٌة 

 خطاب اشترك مع معاونه التاجر عوض عبان فً إعدادقد كان العذب إلى جدة، و

ربٌس  ومعروض ، السٌد محمد حبٌبمع خطابمع معروض ، بعثه باللؽة العربٌة

إلى السلطان، بشؤن الماء العذب الذي تم تمدٌده من مسافة خمس ساعات من الوزراء 

 ومن ،وشرح فٌه المعوقات التً أثرت على إتمام المشروع، إلى مدٌنة جدة (الرؼامة

وتم توضٌح مقدار ما ٌكلفه ترمٌم القنوات، أهمها عدم توفر الٌد العاملة
()

  .

خر إلى الصـدر األعـظم آ فؤرسل معروضا ،واستمرت هذه الظروؾ دون تـؽٌٌر

، ٌوضح فٌه أنه بسبب شروع الشرٌؾ محمد بن عون (م8٘ٔٔ/ هـ7ٕٙٔ)فً عـام

انتقل إلٌه عدد كبٌر من العمال الذٌن ٌقومون بمد ، فً بناء مبنى كبٌر فً جدة

نه تقرر تؤجٌل البدء فً إصبلح القنوات إلى حٌن االنتهاء من المبنى أو، القنوات

المذكور
()

 .

فً وبعد نجاح إٌصال مٌاه العٌن إلى جدة، بنحو خمسة عشر عاماً، وتحدٌداً 

ظهرت مجرى العٌن إلى الترمٌم،  ،(م8ٙ8ٔ/هـ 8ٕ٘ٔ)التاسع من شهر صفر عام 

 ٌوضح فٌه أنه تم ترمٌم مجرى العٌن الجارٌة خطاباً أرسل والً جدة محمد نامق حٌث 

 ، وهم محمد جاوٌد أفندي،تمنى تكرٌم من بذلوا جهودا حثٌثة فً ذلكو، إلى جدة

منحهم الوسام المجٌدي من الدرجة الخامسةذلك ب و،والمبلزم عارؾ أؼا
()

 .

أي بعد ما ٌقارب الستة عشر  (م88ٗٔ/هـٖٔٓٔ) ذكر جولدن أنه فً عامتو

خر للقناةآخر ترمٌم، قامت الحكومة العثمانٌة بإجراء ترمٌم آعاما من 
()

واستمرت ، 

واستعٌض عنها بعٌن الحمٌدٌة، (م887ٔ/هـٖٗٓٔ)فً الجرٌان حتى عام
( )
 .

: الوصص المعماري

شبه ،  بالحجارة البازلتٌة،سمٖٓ وعمق،سم٘ٗعمد المعمار إلى بناء القناة بسعة 

، لصٌانة القناة ونظافتها (ؼرؾ التفتٌش)واستخدم الخرزات ، المهذبة عند منبع العٌن

                                                                                                                                               
  

.    محفوظة  بمركز موسوعة جدة I.MVL 5453:وثٌقة رقم  ()

.   محفوظة  بمركز موسوعة جدةI.DH  14484: وثٌقة رقم  ()

.    محفوظة بمركز موسوعة جدةI. DH  40146:وثٌقة رقم  ()

.   ٕٕ٘ص ، الحجر الصحً: جولدن ()

. ٕٓٔ ص،تارٌخ مدٌنة جدة: األنصاري ()
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للحفاظ على المٌاه من التسرب إلى ، وجصصت القناة من الداخل بطبقة من الجص

 كما فً الكثٌر من القنوات ،(بمجادل حجرٌة)ومن المرجح أنها كـانت مؽطاة ، الخارج

 لحفظ القناة من سقوط الحٌوانات واألتربة ؛ لهذا الؽرضهةالمشاب
()

  .

وقد تم اكتشاؾ بعض أحواض العٌن بمنطقة سوق العلوي، تقع على عمق ثمانٌة 

م8ٕٔأمتار بمساحة 
ٕ()

وجد بها سبعة أحواض معقودة بعقود ، ٌنزل إلٌها بدرج، 

استخدم فً بنابها الحجر ، تربطهما قناة، م، وارتفاعها متران٘ٔ,ٔ سعتها ةموتور

 للحفاظ على المٌاه فً األحواض، لوحة ؛ بطبقة من الجصوؼطت، المنقبً

(. ٕٓ٘)رقم

:  (عٌن الوزٌرٌة)عٌن الحمٌدٌة  ـ 2

ُعرفت العٌن بهذا االسم نسبة إلى اسم منشبها السلطان عبد الحمٌد الثانً
()

 

، إال أنها اشتهرت فً جدة بالوزٌرٌة نسبة إلى (م9ٓ9ٔـ 87ٙٔ/ هـ7ٕٖٔـ 9ٖٕٔ)

ـ 88ٔٔ/ هـٖٖٓٔـ 99ٕٔ) عثمان نوري باشا الوزٌر الذي أجرٌت فً زمنه والًال

 لجمع التخطٌط بدأ فً ،بعد أن أخذ موافقة السلطان على إقامة المشروعؾ، (م88٘ٔ

 فؤخذ من خزٌنة الدولة، ومن اإلمارة، واجتهد فً تحصٌل إعانات ،أكبر قدر من المال

 ومن ماله الخاص،من األهالً من مكة وجدة، ومن موظفً الدولة
()

، كما فرض مبلػ 

ن بدفع المبلػ فً حال يلاير واحد على كل حاج ٌدفع باسم عٌن جدة، وألزم المطوؾ

عدم الحصول علٌه من الحاج
()

% ٕ٘، كما أوردت دابرة الحسابات الداخلٌة خصم 

 لتعمٌر عٌن الحمٌدٌة ومخفر الشرطة ؛(م887ٔ/ هـٖٗٓٔ)من مٌزانٌة الوالٌة لسنة

 قرشاً ٕٓٔ,8ٓٔالمقدرة 
( )

 .

وبعد االنتهاء من تؤمٌن األموال البلزمة لبناء المشروع، عمل على تنظٌم 

بمساعدة عدد من ضباط البحرٌة منهم؛ األمٌر آالى أركان حرب ، النواحً الفنٌة

                                                 
.  ٕٗٙ ، ٔٗٙص، إٌصال مٌاه العٌون: ؼباشً ()

.  ٖٔص، مجلة جدة تارٌخ وحضارة ، 8ٕٔص، ٔط، جدة: طرابلسً ()

.  9ٖٔ، ص جزٌرة العربمرآة: ، صبري8ٔٗ، صٔإفادة األنام، ج:  الؽازي()

. ٖٓٔص : هـ ٖٖٓٔ  والٌة الحجازسالنامة ()

.  7ٕٓ ص،إٌصال مٌاه عٌن الوزٌرٌة: ؼباشً  ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول I. SD 43/ 5503وثٌقة رقم    ()
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المرحوم صادق بك، وأمٌر اللواء أركان حرب منٌر باشا، والٌوزباشً بحري أركان 

وكاتب لجنة ، وربٌس البلدٌة أحمد قمصانً، والمحافظ سلٌمان أفندي، حرب طاهر بك

اإلنشاءات السٌد محمد طاهر الداؼستانً
()

، كما كان للسٌد عبد الكرٌم حبٌب أفندي 

ته بترقٌته عام أدور كبٌر فً المساعدة فً البناء وإٌصال العٌن، ولقد تمت مكاؾ

إلى الدرجة الرابعة، مع إرسال خطاب شكر وتقدٌر له من والً  (م878ٔ/ هـٖٗٓٔ)

الحجاز
()

. 

  ،(م88ٗٔ/هـٕٖٓٔ) قد تمت فً عام العمل فً تنفٌذ المشروعكانت بداٌةو

مبة عامل بمساعدة ثبلثة آالؾ وخمس، واستمرت عملٌة البناء مدة سنتٌن
()

  .

وٌعود الفضل بعد هللا فً إتمام العمل إلى جهود ثبلثة من الوالة الذٌن تعاقبوا 

باشا الذي بدأت فً عهده نوري وهم باإلضافة إلى الوالً عثمان ، على حكم جدة

-ٖٖٓٔ)الوالٌان جمٌل باشا، وسبقت اإلشارة إلى جهوده ، أعمال اإلعمار

ظهر حماسا كبٌرا فً أ و،الذي أولى المشروع جل اهتمامه(م887ٔ-88ٙٔ/هـٖٗٓٔ

انجازه
()

الذي واصل العمل حتى  (م888ٔ-887ٔ/هـٖ٘ٓٔ-ٖٗٓٔ)وصفوت باشا، 

(م88ٙٔ/هـٖٗٓٔ)نجازه فً عام إتم 
()

. 

: اإلصالحات والترمٌمات

أي بعد عام واحد من االنتهاء من إٌصال مٌاه العٌن  (م888ٔ/هـٖ٘ٓٔ)فً عام

تعرضت بعض مواسٌر الماء الموصولة بمجرى العٌن إلى التخرٌب من ، إلى جدة

تكلٌؾ المهندس علً أفندي وأحد إلى  بالحكومة العثمانٌة امما حد، شخص مجهول

السباكٌن بإصبلح الخراب الذي لحق بتلك المواسٌر
()

، ونرجح أن من قام بعملٌة 

التخرٌب هم من أصحاب الصهارٌج تضررت تجارتهم فً بٌع مٌاه الصهارٌج، 

- لو كان األمر بؤٌدٌهم"  مٌاه العٌن للناس مجاناً، فقد قال عنهم أٌوب صبري لبإٌصا

                                                 
 . ٙٔ ،٘ٔص، خدمات العثمانٌٌن: األمٌن محمد ()

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمـانً بإستانبولDH. Mk 1579/ 43:  وثٌقة رقم  ()

.  7ٕٓص، إٌصال مٌاه عٌن الوزٌرٌة : ؼباشً، ٘ٔص، خدمات العثمانٌٌن: األمٌنمحمد ( )

. 8ٙٔص، الحجر الصحً: جولدن، ٓٗٔص، مرآة جزٌرة العرب: صبري ()

.  7ٕٓص، إٌصال مٌاه عٌن الوزٌرٌة: ، ؼباش9ًٙٔص، الحجر الصحً: جولدن ()

. قسم الوثابق،  محفوظة  بمكتبة الملك فهد الوطنٌة،ٔ/8ٕوثٌقة رقم  ()
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"لعملوا بكل ما وسعوا على منع المٌاه أن تؤتً- ٌقصد أصحاب الصهارٌج
()

. 

فوصول الماء ، وبعد مرور خمس سنوات ظهر أن المشروع بحاجة إلى ترمٌم

 ربٌع اآلخرة عام ٖٓإلى المدٌنة قد توقؾ تماماً، فقد أوضحت وثٌقة فً 

م أن مٌاه المشروع انقطعت بالكامل، وفً ذات 89ٕٔنوفمبرٕالموافق /هـ9ٖٓٔ

 إلببلغ والٌة ؛الوثٌقة صدر فرمان سلطانً من صاحب الجناب العالً على الفور

الحجاز بمباشرة أمر التعمٌر واإلصبلح
()

 .

ولضرورة األمر ولعدم القٌام بؤي إجراء إلعمار وإصبلح الخراب المتسبب فً 

خر؛ ففً رجب من عام آلحق الطلب السابق بطلب أُ ، عدم وصول المٌاه إلى البلد

أصدرت بلدٌة جدة تقرٌراً توضح فٌه أن قناة الماء ، م89ٕٔالموافق فبراٌر /هـ9ٖٓٔ

التً تم إنشاإها قد خربت، وصدر فرمان بؤهمٌة إصبلح هذا المجرى المابً، وتم 

وبناًء علٌه فإن مجلس إدارة والٌة الحجاز قد ، إخبار والٌة الحجاز للبت فً هذا األمر

ناقش فً اجتماعه ضرورة إعمار هذا المجرى بشكل كامل، ووجد أن الترمٌمات 

 لٌرة9٘ٓٓسوؾ تكلؾ السلطنة مبلػ 
()

 .

نظراً لطول المسافة لٌرة، ٖٓٓٓٔ بمبلػ وقدر التقرٌر المبلػ الكلً للترمٌمات 

 وقد استكثر مجلس والٌة ،التً تصل إلى ست ساعات حتى الوصول إلى المنبع

 العاصمة إستانبولالحجاز هذا المبلػ، وجرت مكاتبات رسمٌة مع شركة المٌاه فً 

طبلع اوبموجب المعاٌنة التً قام بها مهندس الري والمٌاه فً جدة وٌنبع، وبعد 

 اتخاذ البلزم إلصبلح هذا العطلاألمر بؤهمٌةالسلطة العثمانٌة على األمر، صدر 
()

. 

إال أنه تم إصبلح قسم من مجرى العٌن من ، ولم ٌتم إرسال المبلػ المطلوب

أموال التبرعات التً جمعت سابقاً 
()

ولقد ورد فً جرٌدة صوت الحجاز أن العٌن ، 

 وكان البد من ،م9ٓٓٔ و899ٔ/ هـ7ٖٔٔ و ٖٙٔٔعاودت االنقطاع بٌن عامً 

                                                 
 .9ٖٔمرآة جزٌرة العرب، ص: صبري  ()

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDAH .. YE 98331: وثٌقة رقم ()

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول DAH .. YE 99350: وثٌقة رقم ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول DAH .. YE 99350: وثٌقة رقم ()

.  8ٕٙص، الحجر الصحً: جولدن ()
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إصبلحها 
()

مما ٌإكد لنا بؤن مٌاه العٌن كانت جارٌة فً الفترة الزمنٌة السابقة لذلك ، 

. التارٌخ

 هـٖٙٔٔ) ونتٌجـة النقطاع مٌاه العٌن عن الجرٌان ما بٌن عامً

وبعد إرسال السفراء األجانب طلباً إلى السلطة ، (م 9ٓٓٔ و899ٔ/هـ7ٖٔٔو

 السلطة العثمانٌة بإستانبول تهسؤل، العثمانٌة بإستانبول لحل مشكلة المٌاه حبلً جذرٌاً 

 فردت الوالٌة، باستبعاد ،، عما ٌمكن عمله(م9ٓٓٔ/ هـ7ٖٔٔ )والٌة الحجاز فً عام

، أن تكون هناك أزمة للمٌاه فً جدة فً ذلك العام، بسب هطول األمطار بكمٌات كافٌة

ومن ثم امتبلء الصهارٌج واآلبار بالماء، ورأت ضرورة إصبلح عٌن الحمٌدٌة 

 السلطة آالؾ لٌرة، وهو المبلػ المحدد فً الكشؾ الذي أرسل إلى ةبإرسال مبلػ التسع

من المٌاه اً ًُذكر بؤنها ٌمكن أن تنتج خمسٌن طن  سنوات، أو شراء آلة تقطٌريمنذ ثمان

المحبلة فً الٌوم الواحد
()

 .

 ،لمٌاهفً ا ندرة األمطار فً السنوات التالٌة عانى الناس من شح كبٌر بسببو

وتؤخر إرسال المبالػ المالٌة المطلوبة إلى سنة ، فارتحل معظمهم إلى مكة والطابؾ

 العثمانٌةنظراً لؤلزمة المالٌة التً كانت تعانً منها الدولة، (م9ٓ٘ٔ/ هـٖٕٖٔ)
()

 .

 حٌث أعد عضو لجنة عٌن زبٌدة ،وعاودت العٌن االنقطاع بعد ذلك
()

، وأمٌن 

« ربٌس الوزراء»تقرٌراً رفعه للصدر األعظم  (م9ٓٙٔ/ هـٕٖٗٔ )البلدٌة فً سنة

للحصول على المٌاه من البحر، وأن  (الكنداسة)الستصدار قرار شراء ماكٌنة تقطٌر 

 ساعة، وٌتم دفع ثمنها من ٕٗ طناً على األقل من المٌاه المحبلة خبلل ٓٙطلبه سٌوفر

ة إعانات لجنة عٌن زبٌدة، وقد تم تحقٌق ذلك بشراء ماكٌنة التقطٌر مـن لندن سن

                                                 
 أؼسطس ٕٕالموافق / هـٕٖ٘ٔ جمادى األول ٔ، السنة الثانٌة، الثبلثاء (7ٔ)صوت الحجاز، العدد ()

. ٖم،ص9ٕٖٔسنة 

. 8ٕٙالحجر الصحً، ص : جولدن ()

.  9ٕٙ، 8ٕٙالحجر الصحً، ص: جولدن ()

م بمكة المكرمة لجمع التبرعات والصرؾ منها لصالح 878ٔ/ هـ9ٕ٘ٔ شكلت لجنة عٌن زبٌدة سنة  ()

مشروعات المٌاه فً البلد الحرام، وكان من أسباب قٌامها ما لحظه بعض أعٌان مكة وحجاج الهند من 

. صعوبة الحصول على المٌاه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما ٌناله الحجاج من مشقة فً ذلك

. ٖٗٓ، ص المابٌةالمنشآت: ؼباشً
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(م9ٓ7ٔ/ هـٕٖ٘ٔ)
( )

 ودعمت بآلة تقطٌر أخرى جلبت فً عام، 

بطاقة مبة طن فً الٌوم (م9ٔٔٔ/هـ9ٕٖٔ)
()

  .

:  ٌنــــموقع الع

 جولدن أن العٌن تبعد عن مدٌنة تاختلفت التقدٌرات لتحدٌد موقع العٌن فقد ذكر

جدة مقدار ساعتٌن
()

صبري بؤن موقع العٌن ٌبعد مقدار ساعتٌن أٌوب ، وٌذكر 

أوثبلث ساعات شرقً المدٌنة
()

، بٌنما تحدد إحدى الوثابق أن موقع العٌن حتى 

مصبها ٌقدر بست ساعات
()

 أن مسافة الساعتٌن أرىوتفسٌراً الختبلؾ التقدٌرات ، 

بٌنما ، جولدن هً الزمن الذي ٌقطعه الراكب على راحلة التً قدرها صبري باشا و

مسافة الست ساعات هً الزمن الذي ٌستؽرقه الماشً على قدمٌه من مصب العٌن 

وهو زمن معقول إذا علمنا أن المسافة هً من عشر إلى أحد عشر ، إلى منبع العٌن

. متراً كٌلو

وبما أن وصؾ المسافة بهذه الطرٌقة ال ٌمكن أن ٌعطٌنا تحدٌداً دقٌقاً لموقعها، 

فقد تم سإال كبار السن
()

 لتحدٌد موقع العٌن، فكان جوابهم بؤنها تقع قرب مشروع 

إسكان األمٌر فواز، تحدٌداً على ٌمٌن الطالع على الكوبري الموصل إلى حً األمٌر 

عبد المجٌد النموذجً، وبعد زٌارة الموقع المحدد الواقع فً الجهة الشرقٌة لجدة على 

حد عشر كٌلو متراً من حارة المظلوم، تم مبلحظة وجود خمس خرزاتأبعد 
()

 

، (ٕٗٗ)، (ٖٕٗ)، (ٕٕٗ)، (ٕٔٗ)، (ٕٓٗ)،  رقمات، لوح(7ٔ)خرٌطة رقم

(ٕٗ٘)،( ٕٗٙ) .

 

                                                 
. 7ٓٗإٌصال مٌاه عٌن الوزٌرٌة، ص: ؼباشً  ()

.  7ٕٓالحجر الصحً، ص: جولدن ()

.  9ٙٔالحجر الصحً، ص: جولدن ()

. ٓٗٔ، ص جزٌرة العربمرآة: صبري ()

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDAH .. YE 999350: وثٌقة رقم ()

. هـ9ٕٗٔ/7/ٕبتارٌخ ( وهم من كبار الـسن)تم سإال السٌد سالم القرشً، والسٌد محمد داقر ()

تمثل فً وقتنا الحاضر ؼرؾ التفتٌش فً توزٌعها متسلسلة، وهً تساعد على تخفٌؾ سرعة جرٌان  ()

(. ٖٗ)الماء، شكل رقم 
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: الوصص المعماري

إن أول ما نجده من مظاهر معمارٌة متبقٌة من مشروع إجراء العٌن هو الخمس 

خرزات بالقرب من منبع العٌن، حٌث تعددت أشكال بنابها بٌن المثمن والمربع 

مع تجصٌصها من الداخل ، وتم بناإها بالحجر األسود البازلت شبه المهذب، والدابري

م عن مستوى سطح ٘.ٕم إلى ٔلمنع تسرب المٌاه إلى الخارج، وترتفع بعضها بمقدار

األرض، لمنع سـقوط األتربة والـدواب إلى أسفلها 
()

 .

ها تحت األرض من منبع العٌن إلى ثلث المسافةإأما القنوات فقد تم بنا
()

 من 

الحجر البازلت، فً ؼاٌة الدقة والمتانة
()

للحفاظ على جوانبها )، فً خط متعرج 

وأرضها من التآكل واالنجراؾ من جراء ضؽط الماء عند ارتفاع منسوبه، وكثرة 

(جرٌانه مع مرور الزمن
( )

، وأتموا الباقً بمد خطٌن من األنابٌب الفخارٌة
()

 

. (البرابخ)

وٌمتد خط سٌر القنوات من الجنوب الشرقً  إلى الشمال الؽربً خرٌطة 

، مجاورة لمسار الطرٌق الربٌس المإدي من مكة إلى جدة(7ٔ)رقم
()

، مروراً 

بحدابق كٌلو عشرة ومدرسة الشاطا الثانوٌة، ومدابن الفهد، ثم مصنع تاٌد حتى النزلة 

ٌل، بالٌمانٌة، وكان بها صهرٌج ٌستخدمه السقاإون للتزود بالماء، ثم ٌمتد إلى حً الس

ثم ٌتجمع الماء فً تجوٌؾ مستدٌر خارج البلدة ، (ٖٕ٘)لوحة رقم ووجد به بازان، 

 فروع للتوزٌع من القنوات الفخارٌةةسنتٌمتراً، تتفرع منه أربعٕٔقطره 
()

وهً .

 حٌث ٌجري ماإها فً انحدار، وقد ساعد وجود الخرزات ،ًمصممة تصمٌماً هندسٌا

على مسافات متباعدة فً التخفٌؾ من سرعة جرٌان الماء
()

 .

                                                 
. 7ٓٙإٌصال مٌاه عٌن الوزٌرٌة، ص: ؼباشً ()

.  8ٗدراسة أٌكلوجٌة، ص: الحمدان ()

. 9ٙٔالحجر الصحً، ص: جولدن ()

 .٘ٔهـ، ص٘ٔٗٔ، ٔالعٌون فً الحجاز وبعض من أودٌته، ط: محمد بن منصور بن سرور( )

.  8ٗدراسة أٌكلوجٌة، ص: الحمدان ()

. 7ٓٙإٌصال مٌاه عٌن الوزٌرٌة ، ص: ؼباشً ()

. ٓٗٔ، صجزٌرة العربمرآة : صبري ()

، دةـمجلة شهرٌة تصدرعن أمانة محافظة ج، م8ٕٓٓ، ٌولٌو، (رـــــالعاش)العدد ، دةـــمجلة ج ()

 .  7ٗ ،ٙٗص
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أما توزٌع العٌن على أحٌاء المدٌنة فكان كما أورده صبري باشا 
()

 على النحو 

: التالً

متصل بالسور بقرب باب ، كمقسم للعٌن فً ساحة العٌدروس (مورد ماء)بناء 

     خرٌطة ،مكة، ولتوصٌل المٌاه إلى المستشفى العسكري حفر حوض كبٌر إلى حد ما

 ة، بالفابض من المٌاه، كما بنٌت عٌن ماء منفردى، وأقٌمت حدٌقة جمٌلة ترو(7ٔ)رقم

 إبراهٌم عراقً أفندي، ه بمنزل شٌخ مشاٌخ جاو،لتوصٌلها بببر ٌعقوب فً حارة الٌمن

وأقٌمت فً مٌدان المٌناء عٌن ماء مثمنة الشكل تحمل اسم الخلٌفة، وفً وسطها 

نافورة أحٌط أطرافها بالصنابٌر، وحول العٌن إطار مرتفع قلٌبلً على هٌبة سد، وعلى 

أرخ بها  أطرافه درابزون من الحدٌد، دونت على الباب الشمالً أبٌات من الشعر

ي أفنديضالمعلم فً
()

 .هـ، وزٌنت أعبلها بطؽراء السلطانٖٗٓٔ لعام 

كما أنشبت مواقع أخرى لتوزٌع المٌاه قرب جامع الشافعً فً حارة المظلوم، 

وأنشا صهرٌج كبٌر أمام مورد ماء جامع المعمار، وحوض خاص بالوضوء 

أحد )للشافعٌة، وأنشا مورد ماء متوسط الحجم أمام منزل محمود أفندي الخونجً 

، ومورد للماء بثبلثة صنابٌر فً مبنى دابرة الحكومة، وأقٌمت حدٌقة (كبار التجار

، وأحٌطت الحدٌقة بحابط ودربزونباب شرٌؾجمٌلة متكاملة فً فناء مستشفى 
()

 ،

باإلضافة إلى إٌصال مورد ماء إلى داخل الثكنة العسكرٌة
()

 .

 :األســــــبلة: اًال عبرا

ٌعد االهتمام ببناء األسبلة عادة قدٌمة عند الملوك والسبلطٌن، ولكنها عند 

ن و فلقد سارع األمراء والوالة واألهالً والناس المٌسور،المسلمٌن أخذت طابعاً ممٌزاً 

لتوفٌر ماء الشرب وذلك  باعتبارها من أعمال البر والتقرب إلى هللا، ، إنشابهاإلى

.  والمٌادٌن العامة، والطرقات، للمارٌن والعابرٌن فً األزقةٌسٌرهوت

 منذ القدم فقد أورد عزالدٌن ،وقد اهتم السبلطٌن واألمراء بإنشاء األسبلة فً جدة

أن أمٌر مكة الشرٌؾ محمد بن بركات أنشؤ  (مٙٔ٘ٔ-م7ٗٗٔ/هـ9ٕٕ- 8٘ٓ)بن فهد 

                                                 
.  ٓٗٔ، صجزٌرة العربمرآة : صبري ()

. ٓٗٔ ص،(ٔ) حاشٌة،جزٌرة العربمرآة : فٌضً أفندي معلم بالمدرسة السلطانٌة، صبري ()

. ٔٗٔ، صجزٌرة العربمرآة : صبري ()

. من هذا البحث (ٖٖٖ)نظر ص ا( )
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سبٌبلً بالرؼامة 
()

. ، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً  ٌتم تؤمٌن الماء له من عٌن وادي قوص

ذكر جولدن أنه عند دخول عٌن الوزٌرٌة إلى جدة تم إنشاء عدد من الصنابٌر تو

 بجانب رصٌؾ المٌناء، واألماكن الضرورٌة األخرى كانتللمٌاه فً الساحة التً
()

 .

حددوا من أهل البلد، ومن خبلل الدراسة المٌدانٌة، وسإال عدد من كبار السن 

 األسبلة لم ، وهذهلنا مواقع بعض األسبلة التً كانت تمد المارة والعابرٌن بمٌاه الشرب

 ومن . وذلك لتطور وسابل تبرٌد المٌاه، وانتشار البرادات داخل المساجدتستخدم،تعد 

: هذه األســـبلة

، وقد أجرٌت على واجهته العدٌد من التؽٌٌرات، وذلك بتؽطٌتها سبٌل مسجد المعمار- 

 (ٕٕ٘)بمواد حدٌثة، لوحة رقم 

 .، وقد أزٌل، ولم ٌتبق منه أثرسبٌل بالقرب من مسجد الجٌبلنً- 

 تم معاٌنتها حٌث تكشؾ وثٌقة عثمانٌة أنهاألسبلة المتصلة بمخازن المإن بالمٌناء،- 

 والبد من ترمٌمها ة ووجد أنها قدٌم،م8ٖٙٔ-9-ٙ/  هـ 8ٕٓٔ- ٖ- ٖٕ فً
()

، 

 .وهذه األسبلة قد أزٌلت ولم ٌتبق منها أثر فً عصرنا الحاضر

كان ذلك ،  طراز الواجهة الواحدة الملحقة بمبنىقوصممت هذه األسبلة وؾ

وبالمقارنة الفنٌة مع  طرز األسبلة فً عاصمة الدولة  مسجداً أو منزالً أو مٌضاءة،

 وهً التً تتمثل بؤن ٌجعل لها مبنى ،العثمانٌة وؼٌرها من المدن اإلسبلمٌة الكبٌرة

  وربما ٌعود ،مستقل مع زخرفتها والعناٌة بها، نبلحظ البساطة الشدٌدة ألسبلة جدة

، ولقلة الموارد المالٌة فً جدة مقارنة ذلك لقلة المٌاه الصالحة للشرب وندرتها فً جدة

 .بعاصمة الدولة، أوؼٌرها من المدن الكبرى كالقاهرة

وتخطٌطه عبارة عن واجهة واحدة مستطٌلة الشكل ترتفع عن مستوى سطح 

وٌبلػ ارتفاع واجهة ،  بارتفاع نصؾ مترةم، وبعضها ٌعمل له دكٔاألرض بمقدار 

م، ٕم إلى ٔم، ٌعمل له دخلة مجوفة ٌتراوح اتساعها ما بٌن ٖم إلى ٕالسبٌل من 

                                                 
. 99٘، صٕؼاٌة المرام، ج: عزالدٌن ابن فهد ()

. 9٘الحجر الصحً، ص: جولدن ()

قد أزٌلت و محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول، IMVL 253/ 23519: وثٌقة رقم ()

بعد تطور وسابل إٌصال المٌاه ووسابل ، هذه األسبلة  فً فترة متؤخرة من العصر السعودي الزاهر

. التبرٌد الحدٌثة للماء 
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، ٌتوجها عقد مدبب أو نصؾ دابري ٌرتكز على سم7ٓسم إلى ٓ٘وعمقها ما بٌن

عمودٌن مدمجٌن فً الجدار من الرخام أو الجص، وٌشؽل أرضٌة التجوٌؾ أو الحنٌة 

وٌصل الماء إلى الحوض ، ٌمتد طوالً بعرض الحنٌة، حوض رخامً أو حجري

بواسطة صنبور مثبت فً منتصؾ واجهة الحوض، وٌتم تؤمٌن الماء له بواسطة 

ٌتم تعببته عند فراؼه من الماء، كما ، خزان صؽٌر ٌكون داخل المسجد أو المنزل

. اعتنى األهالً بتوفٌر ماء السبٌل عن طرٌق وضع أزٌار فً أؼلب المساجد

: البازانــــات: اًال خامس

كان لوصول مٌاه عٌن الحمٌدٌة إلى مدٌنة جدة فً العصر العثمانً، أن تؽٌر 

حٌث ، األسلوب القدٌم فً توفٌر المٌاه للمنازل والمساجد والمستشفٌات وؼٌرها

انتشرت البازانات التً عمل لها شبكة نظمت تنظٌماً متطوراً، ووزعت على أحٌاء 

 ٌتم من خبللها تزوٌد السقا ،(بزابٌز)المدٌنة توزٌعاً جٌداً، وهً عبارة عن أشٌاب 

 : البازاناتهذهبالماء، ومن 

بازان السلطان عبد الحمٌد فً ناحٌة العلوي- 
()

 عبارة عن منهل مثمن الشكل كانو: 

ُوضعت فً وسطه نافورة بؤطرافها صنابٌر لتوزٌع الماء، ولحماٌة النافورة من 

 أحٌطت بدرابزٌن من الحدٌد، كما أحٌطت بركة البازان بدرابزٌنات من ،العبث

الجهات األربعة، ووضع لها باب من الجهة الؽربٌة
( )

وبما أن ماء البازان مرتبط .

لقد و، أو حٌن خرابها، بماء العٌن فقد كان ٌقل عند ما ٌقل وصول الماء من العٌن

ذكر الحضراوي أن ذلك البازان كان ماإه ٌجري قلٌبلً فً زمنه، وأنه ؼٌر عذب، 

ولكنه ٌستخدم فً الؽسٌل وأعمال النظافة
()

 .

لتزوٌد السفن بحاجتها من المٌاه، ٌوجد فً المٌناء وكان : بازان المٌناء- 
()

 .

ٌقع هذا البازان إلى الجهة الجنوبٌة من مسجد الجٌبلنً بحارة وكان : بازان الشام- 

ها حلو فً الجهة الؽربٌة إالشام، وٌتم تؤمٌن مٌاه هذا البازان عن طرٌق ببر ما

.  ولم ٌتبق له أثر،من المسجد، وقد أزٌل البازان

 .وٌقع أمام بٌت ؼٌث من الناحٌة الشرقٌة: بازان حارة الٌمن- 

ٌقع فً الجهة الشمالٌة من مدرسة الفبلح، قرٌباً من كان و: بازان حارة المظلوم- 

                                                 
. 8ٗالجواهر المعدة، ص : الحضراوي ()

. 8ٗتارٌخ العٌن العزٌزٌة، ص: األنصاري ()

. 8ٗالجواهر المعدة، ص : الحضراوي ()

. 8ٗص، الجواهر المعدة: الحضراوي ()
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. معسكر العساكر النظامٌة

ٌقع فً منطقة العٌدروسكان و: بازان العٌدروس- 
()

 .

ٌقع فً حارة الٌمن بالقرب من اإلدارة الحكومٌة كان و: بازان المشورة- 
()

 .

 عدد من األشٌاب وهً عبارة عنلم ٌبق منه إال آثار بسٌطة، : بازان بحً السبٌل- 

 لوحة سم، ٓ٘، ترتفع عن مستوى سطح األرض بمقدارفً خط مستقٌم

 (.ٖٕ٘)رقم

: الكنداسة: سادساًال 

تقرٌراً ، أعد عضو لجنة عٌن زبٌدة؛ أمٌن البلدٌة (م9ٓٙٔ/هـٕٖٗٔ) فً عام

، الستصدار قرار شراء ماكٌنة تقطٌر (ربٌس الوزراء )رفعه للصدر األعظم 

للحصول على المٌاه المحبلة من البحر، وقدرت الدراسة أن هذه الماكٌنة ستوفر ستٌن 

طناً على األقل من المٌاه المحبلة فً الٌوم الواحد
()

 .

حٌث وافق ، (م9ٓ7ٔ/هـٕٖ٘ٔ)ى  األولىوقد تحقق ذلك فً الرابع من جماد

 بالقٌام بكافة العملٌات اإلنشابٌة من حفر األساسات الخاصة بمكٌنة لسلطان عبدالحمٌدا

 فقد تم إرسال الخطة والرسم الذي ،وبموجب العقد الذي أبرم فً هذا الصدد، التقطٌر

 طوبو ، أسمنت أوروبًوإحضار مواد البناء من، نفذه المقاول إلى والٌة الحجاز

، وإحضار األسمنت األوربً من لندن،  ومواد أخرىوطوب حراري أوروبً، لبن

 قرشٓٓ٘.ٗ٘لٌصل تقدٌر المبلػ المكلؾ للمشروع إلى
()

، وبدأ إنشاء آلة التقطٌر فً 

وتم إنجازها بعد خمسة وعشرٌن ٌوماً ، (م9ٓ7ٔ/هـٕٖ٘ٔ) عام
()

على شاطا ، 

البحر فً مواجهة حارة الشام
()

 .(٘) لوحة رقم ،

وبعد إحضار اآلالت وتركٌبها ُحررت شهادات من مهندس المشروع على أنها 

 لىولكن وبعد الكشؾ ع، وأن حركة التشؽٌل سارٌة بطرٌقة جٌدة، تعمل وفقاً للشروط

                                                 
.  هـ9ٕٗٔ/ 7/ 8ٕمقابلة مع السٌد سالم القرشً بحارة الشام فً ٌوم  ()

  .أزٌلت هذه البازانات فً ظل التوسعة العمرانٌة التً تشهدها المدٌنة   ()

.  7ٓٗص، إٌصال مٌاه عٌن الوزٌرٌة: ؼباشً ()

.   محفوظة بؤرشٌؾ  رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولY.MTV.299/28:  وثٌقة رقم ()

.  7ٕٓص،الحجر الصحً : جولدن ()

. ٕٙٓص، تطور النسٌج العمرانً : فارسً  ()
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 بٌن كمٌة اً  كبٌراً تبٌن أن هناك فرق، اآلالت من قبل المهندسٌن وإجراء التجربة علٌها

وعزت اللجنة ، حٌث بلػ النصؾ فقط،  بالعقداً  وبٌن أصل ما كان مقرر،المٌاه المحبلة

كما ، التً لم تإخذ فً الحسبان من قبل المقاول، ذلك إلى شدة ملوحة مٌاه البحر

الحظت اللجنة أن المواسٌر والمبانً الملحقة بالمشروع من أحواض وأسطح وؼٌرها 

 وأعطت اللجنة قراراً برفض صرؾ المبالػ المتبقٌة من المتفق ،لم تكن وفق الشروط

كما أن كمٌة المٌاه المستخرجة لم تكن لتفً بسد حاجة سكان جدة والقادمٌن ، علٌها

إلٌها
()

وتكلؾ ثمناً ؼالٌاً تعجز الطبقة الفقٌرة والمتوسطة من الناس على الحصول ، 

علٌه
()

 .

وٌبدو أن الماكٌنات الجدٌدة لم تكن صالحة للعمل لمدة طوٌلة، فبعد عام واحد 

تم شراء ماكٌنات تقطٌر جدٌدة لتحل محل  (م9ٓ8ٔ/هـٕٖٙٔ)وتحدٌداً فً أواخر عام 

الفاسدة، وطلب من المقاول أن ٌضعها فً أماكن التشؽٌل، وٌشرؾ على عمل 

المهندسٌن، وٌجلب لوازم هذه الماكٌنات
( )
. 

 ففً عام، والقى مشروع بناء الكنداسة معارضة شدٌدة من قبل شٌوخ القبابل

تسلم سكرتٌر البلدٌة فً جدة رسالة موقعة من الشٌخ حسٌن بن  (م9ٔٗٔ/ هـٕٖٖٔ)

نه إقابلٌن فٌها ، ، بلؽة مبطنة بالتهدٌدٌنشٌخ رابػ مع خمسة عشر شٌخاً أخر، مبٌرك

، صامتٌن فقد ظلوا ،على الرؼم من حرمانهم من أسباب الرزق نتٌجة المكثؾ فً جدة

ال ٌستطٌعون أن ٌقفوا دون ،  بناء سكة حدٌد الحجازعن نٌةولكنهم اآلن وقد سمعوا 

 لهم بعد بناء السكة الحدٌد فً هذا البلد أٌة ى ألنهم متؤكدون من أنه لن ٌبق؛حراك

وسٌلة للعٌش
()

 

                                                 
. جامعة أم القرى.وج ح محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج/7ٕٔ/8وثٌقة رقم  ( )

.  ٕٙٓص، تطور النسٌج العمرانً: فارسً ( )

 . محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولMKT 1304129: وثٌقة رقم ( )

، وامتداد لتارٌخ الكنداسة فقد خربت بعد نهاٌة الحكم العثمانً ٖٗٗ،صٔالجزٌرة العربٌة ،ج: صفوة ( )
وحٌنما انقطع الفحم الحجري عن جدة فً زمن الحصار ، ، (م9ٔٓٔ/ هـ8ٖٖٔ) للحجاز سنة

أوقدوا علٌها بالحطب مما عجل   (م9ٕ٘ٔ- م 9ٕٗٔ/ هـ ٖٗٗٔ-هـ ٖٖٗٔ )السعودي لجدة سنة
، وعمل مشروع جدٌد للكنداسة ٓ٘،9ٗص، العزٌزٌةتارٌخ العٌن : األنصاري ).بخرابها

وكلفت إدارة الكنداسات ، (قسم الوثابق، محفوظة بمعهد اإلدارةٖٗٗ:وثٌقة رقم)م9ٕ٘ٔ/هـٖٗٗٔعام
بتنظٌؾ وتعمٌر أربعة خزانات من المخازن القدٌمة لملبها بفابض  (م9ٕ8ٔ/هـ7ٖٗٔ)بجدة فً عام 

وفً نفس العام وافق ، قسم الوثابق ، محفوظة بمعهد اإلدارة7ٓ: وثٌقة رقم)المٌاه التً تنتجها الكنداسة 
قسم ، محفوظة بمعهد اإلدارة878: وثٌقة رقم)الملك عبدالعزٌز على تخفٌض قٌمة الماء من الكنداسة

ومما ٌدل على استمرار عمل الكنداسة أنه تم تخفٌض سعر مٌاهها إلى النصؾ لصالح ، (الوثابق
  (قسم الوثابق ،  محفوظة بمعهد اإلدارةٕ٘ٓ٘: وثٌقة رقم )(م9ٖٕٔ/هـٖٔ٘ٔ)مستشفى جدة فً عام
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 سادسالمبحث ال

المنـــــازل     

بهدؾ الحماٌة ،  االستٌطان فً جدة بتشٌٌد سكن بسٌط من مواد البٌبة المحلٌةأبد

 .   ومن العوامل البٌبٌة،من أشعة الشمس المباشرة

واكبت التطور الحاصل فً ، ومع تعاقب الزمن مر المنزل بمراحل تطور كبٌرة

 ،فمن األكواخ التً كانت تبنى من القش، األدوات وطرق البناء، وزٌادة عدد السكان

وتقام على أعمدة من سٌقان األثل 
()

إلى المنازل ذات الدورٌن والثبلثة المبنٌة من ، 

 والجصر،الحج
()

 ، فً اتساع مساحاتهاراً  ومستماً  كبٌراً لتشهد تلك المنازل تطور، 

 ،ونشوء وحدات منزلٌة جدٌدة كالحمامات، وتعدد أدوارها من الخمسة إلى الستة أدوار

وتزٌٌن واجهاتها بالرواشٌن والمشربٌات والسواتر بؽرض إشباع الذوق العام، 

.  على بقٌة أجزاء المدٌنة وإضفاء جمالٍ 

واتفق العدٌد من الرحالة الذٌن زاروا جدة فً أزمنة مختلفة، وألهداؾ متعددة 

على أن منازلها جٌدة البناء، مشٌدة من أحجار معظمها مستخرج من البحر، لها مظهر 

جمٌل، و تتمٌز بزخرفة جمٌلة، فؤبوابها الخشبٌة تزدان بنقوش جمٌلة، وشبابٌكها 

كبٌرة ومتعددة، محبلة برواشٌن تبرز براعة النجارٌن الفابقة، فؽلب على هذه المنازل 

األناقة والجمال
( )
. 

فإنها توجه ناحٌة - إذا ما أمكن -كما الحظ الرحالة أن واجهات المنازل الربٌسة

الشمال
( )

 وذلك لبلستفادة القصوى من الرٌاح الشمالٌة التً تهب على المدٌنة معظم 

فتلطؾ أجواءها"  برٌاح الشام"شهورها، وهً تعرؾ محلٌاً 
( )

، وبنسبة أقل توجد 

                                                 
( .  ٗٔٔتارٌخ خلٌص، ص: المعبدي (

 .٘ٙص، تؤرٌخ المستبصر: ابن المجاور ()

م، تحقٌق سعود ؼانم الجمران 8ٔ9ٔرحلة عبر الجزٌرة العربٌة خبلل عام : فورستر سادلٌر.ج ()

رحلة فً : ، تامٌزٌٌهٖٔ ص،مٕ٘ٓٓ/ هـٕٙٗٔ، ٕالعجمً، مطبعة الثقافة االجتماعٌة، بومباي، ط

رحلة، : ، دٌدٌهٕٕرحبلت فً شبه الجزٌرة العربٌة، ص: ، بوكهارت9ٕ، 9ٙببلد العرب، ص

 .7٘، ص الحجازٌةالرحلة: ، البتنونًٕٙرحلتً، ص:  جرفٌه-، جٌل7ٓٔص

 (.7ٓٔ)ورقم (ٗ٘ٔ)، كما فً منزل نصٌؾ ومنزل نور ولً، لوحة رقم ٖ٘جدة، ص: صابرة ()

 .ٙٗمدٌنة جدة، ص: الحمدان ()
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بعض المنازل التً وجهت الواجهة الربٌسة منها ناحٌة الؽرب
( )

؛ وذلك لبلستفادة من 

ألنها متؤثرة بنسٌم " بالبحري" هبوب الرٌاح الشمالٌة الؽربٌة المعروفة محلٌاً 

البحر
( )

  . 

وبمقارنة منازل جدة بمثٌبلتها فً مدن أخرى، نجد أنها وصفت بؤنها أضخم من 

منازل مكة المكرمة
( )

، كما وصؾ بناإها بؤنه قوي ٌفوق بناء بعض المدن 

التركٌة
( )

، وبمقارنتها بمدٌنة رشٌد المصرٌة التً تشبه منازلها منازل جدة، نجد أن 

منازل جدة وواجهاتها أكثر جماالً 
( )

، وحلٌت أبوابها بؤنواع من الزخرفة النباتٌة 

والهندسٌة التً افتقرت لها أبواب منازل رشٌد
( )
ورؼم احتواء واجهات منازل . 

سواكن على رواشٌن تماثل تلك التً فً جدة، إال أنها أقل منها من ناحٌة الحجم  

وأنواع  الزخرفة، ونوعٌة الخشب المستخدم
( )
 . 

ومما ٌمٌز هذا النمط المعماري الذي عرفته جدة منذ العصر المملوكً
( )

 أن 

المدٌنة حافظت علٌه طول فترة الحكم العثمانً لها، بالرؼم من بدء تؤثر فن العمارة 

اإلسبلمً فً الببلد اإلسبلمٌة بفن العمارة األوروبً، مما حدا ببعض الرحالة الذٌن 

زاروها فً منتصؾ القرن الرابع عشر الهجري، أوابل القرن العشرٌن إلى وصؾ 

بنابها بؤنه كؤنه ما ٌزال من العصور الوسطى
( )

، مما ٌذكرنا بمدى تبلإم وتوافق ذلك 

                                                 
 .كما فً منزل الجوخداربحارة الٌمن، ومنزل شربتلً بحارة الشام ()

 .ٙٗمدٌنة جدة، ص: الحمدان ()

 .ٖ٘جدة، ص: صابرة ()

   .ٕٕرحبلت فً شبه جزٌرة العربٌة، ص: بوركهارت ()

دراسة أثرٌة معمارٌة )عمارة الدور العثمانٌة الباقٌة بمدٌنة جدة : سوزان محمد عبد اللطٌؾ أحمد ()

/ هـٖٓٗٔ، (ٔ)مقارنة مع مثٌلتها فً مدٌنة رشٌد، رسالة ماجستٌر، كلٌة اآلثار، جامعة القاهرة، مج 

 .8ٔٗم، ص9ٕٓٓ

  .97ٗعمارة الدور، ص:  محمدسوزان ()

()Jean Pierre Greenlaw: The Coral Building of Suakin Oriel Press, London, 

P103.  

 .7٘، ص الحجازٌةالرحلة: البتنونً ()

: االرتسامات اللطاؾ فً خاطر الحاج إلى أقدس مطاؾ، صححه وعلق علٌه: شكٌب ارسبلن ()

  .ٖ٘، صت.، دٔعبدالرزاق محمد سعٌد، مكتبة المعارؾ، الطابؾ، ط
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ذلك النمط المعماري مع البٌبة المحلٌة، والمناخ السابد، وحاجة أهل البلد للتوسع ضمن 

 .حدود المدٌنة المعروفة

ولقد قدرت عدد المنازل فً  بداٌة القرن الرابع عشر، أوابل القرن العشرٌن فً 

 منزلٖٖٓٓجدة ب
( )

، وهو نفس ما أورده إبراهٌم رفعت
( )
. 

: التخطٌط المعماري:  ووًال 

 المراد البناء تعددت وتنوعت المساقط األفقٌة لمنازل جدة بحسب مساحة األرض

مٓٓٓٔ أكبر هذه المنازل ال ٌزٌد على أرضحٌث كانت مساحة  ،علٌها
ٕ

، وفً أؼلب 

مٕٓٓالحاالت تتراوح مساحة هذه المنازل بٌن 
ٕ

مٓٓ٘ إلى 
ٕ

بارتفاع دورٌن كما فً ، 

 وملحق كما فً بٌت ، وخمسة أدوار،(7ٖ)، شكل رقم(7ٕٔ) لوحة رقمبٌت بخش،

،شكل (ٗ٘ٔ) لوحة رقم نصٌؾبٌت و،(8٘)، شكل رقم(7ٓٔ)، لوحة رقمنور ولً

 ٌتم بناء دار ،، وعند تزاٌد أفراد العابلة وحاجتهم إلى مسكن منفصل(8ٗ)رقم 

مبلصقة أو قرٌبة منها
()

 .

وتتسم مخططات المساقط األفقٌة للمنازل بتكوٌن مجموعات من الؽرؾ الكبٌرة 

 أو المربع الشكل ،وٌؽلب على هذه المنازل المخطط المستطٌل والصؽٌرة المترابطة،

 منها على ، مساقط على أشكال مختلفة حسب طبٌعة األرضتبصفة عامة، ولكن وجد

 كما فً منزل باش كاتب سلٌمان، والذي اشتراه ، باللؽة اإلنجلٌزٌةUشكل حرؾ 

، شكل (8٘)، لوحة رقم  لٌحوله بعد ذلك لمصلحة مدرسة الفبلح،محمد علً زٌنل

منزل صالح نوار، المسقط األفقً ل كما Hحرؾ منها ما هو على شكل و ،(ٙٔ)رقم

 باللؽة اإلنجلٌزٌةL و Tباإلضافة إلى أشكال  
()

 .

: ى عدة عوامل هً كما ٌلًالمساقط للمنازل إل شكال وٌرجع تعدد 

أدى دور جدة : قدرة صاحب المنزل المادٌة ومستوى ثقافته ومركزه االجتماعً-

التجاري إلى ظهور طبقة من التجار األؼنٌاء الذٌن ساهموا فً رفع الذوق الفنً 

                                                 
. ٕٕٙهـ، صٖٙٓٔسالنامة والٌة الحجاز  ()

. ٕٕ، صٔمرآة الحرمٌن، ج: رفعت ()

. ٕٖجدة، ص: ، باطرف79ً٘جدة القدٌمة، ص : فارسً ()

. 79٘جدة القدٌمة، ص : فارسً ()
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الممٌز لمبانً وعمارات جدة، ومن ذلك فإن مركزهم االجتماعً حتم علٌهم إٌجاد 

وحدات خاصة داخل منازلهم الستقبال الضٌوؾ، وعقد الصفقات التجارٌة، كما أن 

قدرتهم المادٌة أمكنتهم من إنشاء مبان كبٌرة نسبٌاً، ذات أدوار متعددة، قد تصل إلى 

خمسة أدوار؛ لٌسكن بها كافة أفراد العابلة، كما فً منزل نور ولً، لوحة 

 (.ٗ٘ٔ)، ومنزل نصٌؾ، لوحة رقم(7ٓٔ)رقم

نظراً لضٌق األراضً داخل السور، حاول المعمار ما : شكل ومساحة األرض-

أمكن استؽبلل كافة المساحة المتوفرة ألرض صاحب المنزل إلنشاء المنزل علٌها، 

حتى لو أدى ذلك النكسار ضلع الواجهة أكثر من مرة، كما فً منزل نور ولً، لوحة 

، كما أدى ضٌق مساحة األراضً إلى االستؽناء عن فكرة الفناء الداخلً (7ٖٔ)رقم 

 . للمنزل التً انتشرت فً كثٌر من بلدان العالم اإلسبلمً

 بتعدد الواجهات التً توجه فٌها ،تكوٌن مبلقؾ طبٌعٌة للهواءالرؼبة فً -

 القادمة من البحر الرٌاح حركة باتجاه،الفتحات
()

، كما فً منزل البؽدادي، لوحة 

 (ٕ٘ٔ)رقم

 بتوفٌر حدٌقة ،لتوفر نوع من الخصوصٌة (أحواش)الحرص على وجود أفنٌة  -

، خاصة ملحقة بالمنزل، أو استخدامها كمصلى كما فً الفناء الخلفً لمنزل باعشن

 .ومنزل نصٌؾ

التقالٌد الراسخة، والتقٌد بؤحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة بالفصل بٌن الحٌاة الخاصة -

 وحدد نطاق االتصال ،والحٌاة العامة، والذي فرض ترتٌب المساحات الداخلٌة للمنازل

 وخارجه،بٌن داخل المنزل
()

 .

: الفراؼات الداخلٌة وعبلقتها بالوظٌفة: ثانٌاً 

 وٌقوم كل طابق ،ٌتشابه تقرٌباً التوزٌع الداخلً لمنازل جدة فً العصر العثمانً

 ٌحددها موقع كل طابق فً المبنى، وٌتسم المسقط األفقً ،بعدد من الوظابؾ الربٌسة

للدور األرضً بوجود الدهلٌز أو الحوش الداخلً والدرج، والمجلس ودورة مٌاه، 

 وقد وحسب قدرة األسرة المادٌة فإن هذه الؽرؾ قد تزٌد أو تنقص عدداً ومساحًة،

تستؽل الؽرؾ المطلة على الشوارع التجارٌة فً أعمال التجارة والبٌع والشراء، كما 

                                                 
.   79٘جدة القدٌمة، ص : فارسً ()

 .8منازل جدة ، ص : خان ()
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 أحدهما ن وقد ٌكون للمنزل مدخبل،(7ٖ)،شكل رقم(8ٕٔ)فً منزل بخش، لوحة رقم

 كما فً منزل باعشن، ومنزل نصٌؾ، ومنزل ،للرجال واآلخر للنساء وأفراد العابلة

. نورولً

 استقبال الضٌوؾ من  وظٌفةوقد ٌشترك الطابق األول مع الطابق األرضً  فً

فهً خاصة بحٌاة األسرة، ٌذكر  (الحرملك)الرجال، أما الطوابق العلٌا 

 أن توزٌع الؽرؾ هو ذات التوزٌع (م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ) (Burkhardt)بوركهارت

 والفارق هو أن الطوابق العلوٌة بمنازل جدة ،تقرٌباً المؤلوؾ فً بٌوت مصر والشام

 كما هو الحال فً تلك البلدان،لٌست مرتفعة وواسعة
()

وقد ٌعود ذلك إلى أن جمٌع ، 

أدوار المنزل بجدة تبنى ككتلة واحدة، بٌنما فً مصر تمٌل إلى االرتداد من األسفل، 

وتبرز إلى الخارج بكامل واجهاتها فً األدوار العلوٌة
( )

 .، مما ٌزٌد من مساحتها

فً العصر وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً ألهم الوحدات، التً ٌحتوٌها المنزل بجدة 

 .العثمانً

:  ـ الدهلٌز1

 (المدخل الربٌس) ٌصل ما بٌن الباب الخارجً ،هو عبارة عن ممر مسقوؾ

اإلٌوان، وٌرتفع  وٌفضً فً الؽالب إلى المجلس أو ،الدور األرضًوبقٌة أجزاء 

 وأ ، عن مستوى الطرٌق إلعاقة دخول األتربة(سم تقرٌباً ٘ٔأي بارتفاع ) عتبة بمقدار

المٌاه 
()

، وتؽطى أرضٌته بالطبطاب
()

، وتختلؾ مساحات الدهلٌز باختبلؾ حجم 

 ة لوح، كما فً منزل نصٌؾاً  وفسٌحاً البٌت، فنجده فً بعض المنازل متسع

، فٌستخدم كممر فقط ، ضٌقةتهكون مساحتوفً البعض ، (ٓ٘) شكل رقم،(ٔٙٔ)رقم

، وٌتمٌز بتجدد الهواء فٌه (7٘)، شكل رقم(ٕٕٕ)لوحة رقم  فً منزل بخش،كما

 مما ٌسمح بمرور تٌار هوابً ،بالمنورو الرتباطه بالمدخل مباشرة ،وببرودته نسبٌاً 

 تفتح على ،متجدد وبارد، لذلك ٌعمد المعمار على فتح شبابٌك كبٌرة للؽرؾ الداخلٌة

                                                 
. ٕٕرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

 .8ٓٗعمارة الدور، ص:  محمدسوزان ()

البٌت الكوٌتً القدٌم، راجعه ٌعقوب ٌوسؾ الؽنٌم، مركز : محمد علً الخرس، مرٌم راشد العقروقة ()

. 7ٙم، ص 999ٔ، ٔالبحوث والدراسات الكوٌتٌة، ط

الروشان والشباك وأثرهما على التصمٌم الداخلً فً بٌوت مكة التقلٌدٌة :  المرحمفرٌدة محسن عبدهللا( )

 . 9ٓ، صهـٕٔٗٔ، ٔفً أوابل القرن الرابع عشر الهجري، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
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 . نور ولً، وبٌتالدهلٌز كما فً بٌت نصٌؾ

 أعلى ى وتبقى فتحة الصهرٌج فً مستو،وعادة توجد الصهارٌج تحت الدهلٌز

(. 8ٖٔ)لوحة رقم  ولً،  كما فً منزل نور عن مستوى أرضٌة الدهلٌز،قلٌبلً 

:  ـ المجلــس2

ٌمثل المجلس فً منازل جدة القسم األساس المخصص للجلوس واستقبال 

الضٌوؾ، وعادة ٌكون عبارة عن ؼرفة كبٌرة قرٌبة من المدخل
()

، ٌقع فً مقدمة 

ٌرتفع منسوبه  بمقدار درجة أو درجتٌن من و ،المنزل على ٌمٌن أو ٌسار الدهلٌز

، منسوب الؽرؾ الباقٌة فً الدور األرضً، وقد ٌكون فً األدوار العلوٌة من المنزل

 ،(7ٙٔ)، ولوحة رقم(٘ٙٔ)كما فً منزل نصٌؾ فً الدور األول والثانً، لوحة رقم 

 . (ٖ٘)، وشكل رقم (ٔ٘) رقم لشك

 الكامل من صاحب المنزل بصفته الواجهة الربٌسة االهتماموقد القى المجلس 

ومركزه االجتماعً، كما روعً أن ٌكون مرٌحاً ، ومستواه المادي، للحكم على كرمه

 بفتح رواشٌن ونوافذ كبٌرة تطل مباشرة على الشارع،فً الجلوس
()

، أو ٌفتح به 

منور كبٌر ٌطل على الدهلٌز لٌدخل الهواء القادم من الملقاؾ إلى داخل المجلس، 

 فٌه فً الظهٌرة صاحب سترٌحٌعد المجلس أبرد ؼرفة فً المنزل، لذلك يبحٌث 

المنزل وضٌوفه وخدمه وعبٌده
()

وتكون المجالس فً الجهة المطلة على الواجهة ، 

الربٌسة للمنزل،
 

أما مدخل المجلس فقد روعً أن ٌكون أكبر مداخل الؽرؾ وأجملها 

 (.ٕٙٔ) لوحة رقمنقشاً، كما فً مجلس نصٌؾ

: الســـلم-3

ٌعتبر السلم العمود الفقري للمنزل فهو المقٌاس اإلنشابً لسبلمة المنزل، حٌث 

توزع الؽرؾ حول ببر السلم
()

 .

لسلم فً أكثر زواٌا المنزل حرارة لٌكون مصدراً لتهوٌة الؽرؾ المحٌطة اوٌبنى 

به، حٌث ٌمتد من الطابق األرضً إلى السطح، فٌوفر الراحة لسكان المنزل من خبلل 

 من حٌث سحب التٌارات ،التبرٌد التبخٌري فً الجمع بٌن خصابص البٌوت العالٌة

                                                 
. ٕٕرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

. ٗٔمبلمح، ص: مؽربً ()

. ٔٔمنازل جدة، ص: ، خانٕٕرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

. 8ٕ٘مدٌنة جدة، ص: فارسً ()
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 ونشره فً المنزل ، أو عن طرٌق الملقاؾ المرتبط بسطح المنزل،الهوابٌة من الشارع

عن طرٌق الفتحات الموزعة على ببر السلم
()

 .

كما فً منزل ،  من تخطٌط المنزلخلفٌةوجد عادة فً الجهة اليونلحظ أن السلم 

، شكل رومنزل الجوخدا، (9٘) شكل رقم،ومنزل نور ولً ،(9ٗ)نصٌؾ، شكل رقم 

وقد ٌعود ذلك لكسب مزٌد من الخصوصٌة ألهل المنزل، وخاصة إذا ما ، (9ٙ)رقم 

 . علمنا أن  األدوار العلوٌة تخص النساء

× سم ٓٙوترتب درجات السلم حول عمود مستطٌل الشكل رأسً الوضع طوله 

م فً العادة، وٌتكون من عدد من أخشاب القندل أو من أخشاب مختلفة كالعتم ٘.ٔ

 بعرض ٌبدأ من متر كؤقل مساحة ٌمكن أن - كما ذكر ذلك سابقاً  - أوالساج أوالجاوي

ثبت إحدى طرفٌه فً الجدار الخارجً للمنزل ي وٌصل إلى المترٌن ،ٌستفاد منها

 ثم توضع علٌها قوالب من ،ؼرس فً العمود المستطٌلتأوالمبنى، أما الطرؾ اآلخر ؾ

 سمكها ،الحجر، وٌتم حماٌة الحجرعند األطراؾ الربٌسة بوضع شرٌحة من الخشب

 كما تكسى درجات السلم بالجص، سنتٌمترات٘
()

، وٌتراوح عددها من خمس 

 حتى تصل إلى البسطة ،سمٕ٘سم إلى ٘ٔ من ،درجات إلى العشر بارتفاعات مختلفة

، التً تبلػ مساحات مختلفة حسب مساحة الدرج، إال أنها كانت تعتبر (بسطة الدرج)

دابماً مشكلة فً منازل جدة لعدم وصول الضوء الكافً إلٌها  حتى فً النهار
()

، حٌث 

 ولكنها ال تإدي اإلضاءة المطلوبة فً مثل هذا المكان ،ٌفتح علٌها مناور صؽٌرة

الحٌوي من المنزل، وقد حاول المعمار حل هذه المشكلة بوضع فوانٌس مرتفعة فً 

 على أكثر من سلم ٌإدي إلى يا تحوهوفً المنازل الكبٌرة نجد؛ المناطق بٌن الدورٌن

(. ٓ٘) شكل رقم،كما فً منزل نصٌؾ  ٌخصص الصؽٌر منها للخدم،،األدوار العلوٌة

: الصفـــة- 4

منزلالعبارة عن ؼرفة داخلٌة، تعد من أكثر الؽرؾ أهمٌة فً    
()

وهً  ،

                                                 
التراث العمرانً فً المملكة العربٌة السعودٌة، : ، وزارة الشإون البلدٌةٓٔمنازل جدة، ص: خان ()

. ٔٓٔم، صٕٕٓٓأكتوبر/هـٖٕٗٔوكالة الوزارة لتخطٌط المدن، شعبان

. ٖٔمنازل جدة ، ص: خان ()

. 9ٖرحلة فً ببلد العرب، ص: تامٌزٌٌه ()

 .ٔٔمنازل جدة، ص: خان ()
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وتختلؾ مساحتها بحسب حاجة األسرة ومساحة ، كؽرفة المعٌشة فً عصرنا الحاضر

وتؤخذ ،  تؤتً بعد المجلس فً كبر المساحة،المنزل، حٌث نجدها فً منزل نصٌؾ

 وفً الدور األرضً تفتح ،(ٔ٘) شكل رقم موقع متوسط فً جمٌع أدوار المنزل،

مباشرة على مدخل الحرٌم، أما فً بعض المنازل فتجدها ؼرفة صؽٌرة فً أحد 

وٌذكر مؽربً أنها تقع بٌن ، (ٕٙ) شكل رقم ،كما فً منزل نور ولً، أركان المنزل

المجلس والمإخرة، وٌوضع فٌها صندوق المبلبس
()

 .

: المؤخــر- 5

   عبارة عن ؼرفة داخلٌة فً المنزل
()

 تستخدم فً المعٌشة ،متوسطة الحجم، 

واستعمال األسرة، وفً استقبال الضٌوؾ من النساء واألطفال
()

، اكتسبت اسمها من 

 حٌث تكون عادة فً المناطق الداخلٌة من المنزل وتطل ،موقعها ضمن تخطٌط المنزل

على جار، أو على شارع جانبً أو زقاق خلفً، وتعد الؽرفة الثانٌة فً المنزل التً 

تقضً األسرة فٌها معظم الوقت
()

 .

: المبٌــت-6

عبارة عن ؼرفة تقع فً الدور الذي ٌحوي على أول خارجة
( )

فً األدوار ، 

ولً، وتستخدم من قبل األسرة، كؽرفة نوم  كما فً منزل نور، العلوٌة من المنزل

 ولتناول ،وخبلل موسم الحج فً حالة قدوم الحجاج إلى جدة تستخدمها األسرة للمعٌشة

الطعام بها 
()

 جدرانها من الخشب لتسمح بمرور أكبر كمٌة من صمم، وعادة ما ت

(. ٖٙ)رقم شكل (89ٔ) لوحة رقم،الهواء البارد إلى داخلها، كما فً منزل نور ولى

                                                 
. ٙٔمبلمح، ص: مؽربً ()

. 8ٖجدة التارٌخ ، ص: دٌاب ()

. ٕٖجدة، ص: ، باطرفًٔٔمنازل جدة ، ص: خان ()

. ٙٔمبلمح، ص: مؽربً ()

الخارجة هً عبارة عن مساحة مكشوفة تكون فً األدوار العلٌا من المنزل، وتتوافق مساحتها مع  ()

مساحة الوحدة التً أسفل منها، وعادة ما تصمم جدرانها من الخشب، وتقوم بدور الفناء كمتنفس ٌخدم 

 .(9ٔٔ)لوحة رقم  أهل البٌت فً أؼلب األوقات، كما فً منزل نور ولً،

. 97الروشان، ص: المرحم ()
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: الحمـــام-7

 فٌها مرحاض، وفً أؼلب ،هو عبارة عن ؼرفة صؽٌرة مبنٌة من الحجر

األحٌان كانت ٌوضع به أزٌار
( )

  كبٌرة لحفظ الماء واستخدامه، وتبلط أرضٌة الحمام

 أو إلى األدوار السفلٌة، لعدم السماح بتسرب الماء إلى خارج الحمامبالجص 
()

. 

 كؤن ٌكون ،قلٌبلً عن الؽرؾ وقد راعى المعمار أن ٌكون الحمام فً موقع بعٌد

ٌوجد فً كل دور، وخاصة فً الجهة الجنوبٌة أو عادة و، فً الجهة الخلفٌة من المنزل

 وخالٌة من الزخرفة، تكون شبابٌكها صؽٌرة مع مراعاة،الشرقٌة منه
()

، لوحة 

 لضمان انسٌاب المٌاه ،وأن تكون الحمامات فوق بعض بالنسبة لؤلدوار. (7ٙٔ)رقم

، وتكون (البٌارة)والمخلفات عبر قصبة تكون مشتركة من أعلى المنزل إلى الدبل 

 اً  ناعماً  وتدعك حتى تصبح مبٌضة بٌاض، بالنورةمجصصة القصبة مبنٌة من الحجر 

أملس
()

     .

وكان تنظٌفها ،  أو كل ما دعت الحاجة،وإذا امتؤلت الدبول فإنها تنظؾ كل عام

وتدعك ، وٌتم تلٌٌسها بالنورة، وهً مبنٌة من الحجر، ٌستؽرق عدة أٌام تبعاً لحجمها

وال تترك مجاالً لتسرب المٌاه، ثم ٌسد الضلع الرابع ، حتى تصبح صلبة كاألسمنت

لقفلها مع تلٌٌسه واالرتفاع به من األرض إلى السطح
()

 .

صؾ جولدنتولم ٌكن بالحجاز فً العصر العثمانً مجار صحٌة، حٌث 
()

 

الوضع الصحً فً ذلك الوقت بالمتدهور، وٌذكر أنه باستثناء مكة التً ٌوجد بها 

 ومنها جدة، تصب ،صرؾ صحً فً بعض أجزابها، فإن مدن الحجاز األخرى

مجارٌها فً حفر مخصصة للماء والمستعمل من المخلفات البشرٌة، وعندما ٌرى 

صاحب المنزل أن الحفرة قد امتؤلت، ٌفتحها وٌفرغ ما بها، فٌإدي ذلك إلى تلوث 

                                                 
، ومن ٙٔمبلمح، ص: الزٌر هو وعاء من الفخار المتٌن، ٌستوعب كمٌة كبٌرة من الماء،مؽربً ()

 . حفظ الماء بارداً دهفوائ

. ٙٔمبلمح، ص: مؽربً ()

. ٕٔمنازل جدة، ص: خان ()

. ٓٔٔص، ٔطجدة، : طرابلسً ()

. 8ٗعمارة جدة، ص: بخاري ()

. ٕٕ٘الحجر الصحً، ص: جولدن ()
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 مما ٌجعل مٌاهها ،الشوارع واألحٌاء، فضبلً عن أن الحفر ال تكون مبطنة باألسمنت

.  وتعرض الناس إلى المخاطر،تتسرب فً الشوارع

 ،أهمٌة تدخل الحكومة العثمانٌة لحل هذه المشكلة بتبطٌن الحفر باألسمنتتإكد و

رٌثما ٌتم إنشاء الصرؾ الصحً، أو إلقاء محتوٌاتها فً موضع مخصص خارج 

المدٌنة، بواسطة برامٌل، مع تؽطٌة المواقع بالجٌر، وتطهٌر دورات المٌاه الخاصة 

والعامة ٌومٌاً بالجٌر والمواد المطهرة األخرى
()

 .

 ٌعرؾ بالحمام البخاري ،كما وجد فً بٌوت األثرٌاء حمام من نوع آخر

، ٌبنى عادة فً األدوار العلوٌة من المنزل، وٌحتوي على (المروش)أوالتركً 

 ضحلة مبنٌة بقبة ٌسقؾ المرحاض، ةمستلزمات االستحمام فقط، دون أن ٌكون به فتح

 والستؽبلل أشعة الشمس فً  بها فتحات مستدٌرة لئلضاءة،من الحجر بدٌعة الشكل

، (97ٔ) لوحة رقم ومنزل نورولً،،كما فً منزل نصٌؾ، رفع درجة الحرارة داخله

تشبه حمامات البٌوت اإلسبلمٌة فً القاهرة فً العصر المملوكً، ، و(ٙٙ)شكل رقم 

القرٌبة الشبه من الحمامات الرومانٌة
()

  

: المطبـــــخ- 8

و ٌخصص له فً بعض هو عبارة عن ؼرفة عادة تكون فً أعلى المنزل، 

المنازل الكبٌرة منطقة متوسطة بٌن كل دورٌن من أدوار المنزل، وذلك لعزله عن 

بقٌة الحجرات نظراً الستخدامه من قبل الخدم وإلبعاد الروابح المنبعثة منه عن بقٌة 

 .  المنزل، كما فً منزل نورولً ومنزل نصٌؾ

 وفرن خاص عداد  الطعام،وذلك إل ؛شعال الحطبإل موقدوٌشتمل المطبخ على 

 ، كما ٌوجد سلم منفصل للخدمة ٌوصل للمطبخ، كما فً منزل نصٌؾإلعداد الخبز،

، وؼالباً ما تبنى أرضٌته من الحجر،  (٘٘)شكل رقم 

وكان الفحم البلدي هو المستعمل لطبخ الطعام، وٌوجد فً المطبخ دوالٌب 

حابطٌة لحفظ أوانً الطبخ
()

ٌوجد ؼرؾ صؽٌرة لؽرض تخزٌن األثاث  وعادة ما، 

                                                 
. ٕٕ٘الحجر الصحً، ص: جولدن ()

 .ٖٓٔالروشان، ص: المرحم ()

. ٙٔمبلمح، ص : يربمػ ()
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الؽٌر المستعمل
()

تعرؾ بالمخزن، وهً عبارة عن ؼرؾ ؼٌر  ، أو تخزٌن األرزاق،

.  ملحقة بالمجلس أوالمطبخ عادةمتوازنة األضبلع تكون

: الواجهــــــــات: ثالثاًال 

أهتم المعمار بواجهات مبانً منازل جدة اهتماماً كبٌراً، وزٌنها بالعدٌد من 

اتٌة، التً نفذت بطرٌقة الحفر بالعناصر الزخرفٌة، وخاصة الزخارؾ الهندسٌة، والن

 .البارز والؽابر على الجص

 على أن أهم ما ٌمٌز واجهات منازل جدة عن ؼٌرها من البلدان النوافذ 

ن، لتشكل والتً أبدع فٌها الصناع والحرفً، وواجهات األبواب الخشبٌة، والرواشٌن

وٌزداد عدد النوافذ ،  فً ؼاٌة الروعة والجمالزخرفٌهمع بعضها البعض لوحة فنٌة 

والرواشٌن فً الواجهات المطلة على الشارع أو الساحة، للحصول على زاوٌة رإٌة 

 .أكبر، باإلضافة إلى ؼرض التهوٌة

العقود الصامتة ب ٌحلٌهالواجهات الربٌسة كان المعمار القٌمة الفنٌة لولزٌادة 

 ، والرأسٌة، باإلضافة إلى األشرطة الزخرفٌة األفقٌة،المختلفة أعلى األبواب والشبابٌك

 (.8ٗ)، شكل رقم(ٙ٘ٔ) رقم لوحةكما فً منزل نصٌؾ، 

:  الشبابٌك

 وكل طابفة ،ما وضع من القصب ونحوه على صفة البواري: الشباك فً اللغة

منه شباكه، والجمع شبابٌك
()

وتطلق على المشؽوالت الحدٌدٌة، 
()

 المكونة من ،

 وعرضاً ، طوالً ةأسٌاخ مشبك
()

، وهً النافذة
()

 .

نافذة مؽطاة بتشابٌك من خشب أو حدٌد أو حصٌر منسوج ٌنفذ منها : واصطالحاًال 

الضوء وؼٌره إلى الحجرة
()

 .

 ٌقول ،وقد تمٌزت مبانً جدة فً العصر العثمانً بكثرة شبابٌكها وروعة تنفٌذها

                                                 
. 8ٖجدة ، ص : دٌاب ()

. 8ٖٓ، ص ٖمجفصل الشٌن، باب الكاؾ، القاموس المحٌط، : الفٌروزآبادي ()

. ٘ٔٔالمصباح المنٌر، ص: الفٌومً، 8ٖٔمختار الصحاح، ص: الرازي ()

، (م879ٔ-8ٓ٘ٔ)المصطلحات المعمارٌة فً وثابق عصر محمد علً وخلفابه : عبد الحفٌظمحمد ( )

. ٙٔٔم، صٕ٘ٓٓ/ هـٕٙٗٔ، ٔالقاهرة، ط

. ٖٖٕموسوعة، ص: ؼالب ()

. ٖ٘ٔالروشان، ص: المرحم ()
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أن نوافذها متقنة الصنع وبارزة : (م8٘ٗٔ/ هـCharles Didier( )ٕٔ7ٔ)دٌدٌه 

ومقوسة، كؤنها مشربٌات القاهرة أو شرفاتها، وهً مطلٌة بؤلوان زاهٌة تتباٌن مع 

اللون األبٌض للجدار
()

 .

وٌتفاوت عدد النوافذ من منزل إلى آخر، وٌعود ذلك إلى اختبلؾ مساحات 

الواجهات وتعدد األدوار، وٌزداد عدد النوافذ بشكل عام فً الواجهة المطلة على 

الشارع أو الساحة، وكلما زادت الرواشٌن فً الواجهة قل عدد النوافذ، كما تختلؾ فً 

مساحاتها وارتفاعاتها، بحسب سعة الفراغ الداخلً، فكلما كانت الؽرؾ كبٌرة وواسعة 

. تطلب من المعمار أن ٌكون الشباك كبٌراً، والعكس صحٌح

كما حرص المعمار على تنسٌق وضع الشبابٌك مع الرواشٌن وترتٌبها ترتٌباً 

للكثٌر من واجهات الخلفٌة ال وأفقٌاً متساوٌٌن وفق مقاسات محددة، أما فً ،رأسٌاً 

حٌث نلحظ عشوابٌة توزٌع النوافذ ، اهتمام المعمارالنوافذ جد تفلم المنازل 

 والحرص على أداء الوظٌفة للفراغ الداخلً للؽرفة دون االهتمام ،والرواشٌن

، كما فً منزل بوضعٌتها فً الواجهة وعبلقتها مع ؼٌرها من النوافذ أو الرواشٌن

. (7ٖٔ)، ومنزل نور ولً، لوحة رقم(8ٕٓ)الجوخدار، لوحة رقم

وقد حرص المعمار أن ٌكون وضع الشباك فً الواجهة مستطٌل الشكل رأسً 

،شكل (ٗ٘ٔ) كما فً منزل نصٌؾ، لوحة رقم،ةعقود موتور، ٌعقد فً الؽالب بالوضع

، شكل رقم (7ٕٔ)، أو بعقود نصؾ دابرٌة، كما فً منزل بخش لوحة رقم(8ٗ)رقم

(7ٗ.) 

 وهً على ،وٌنقسم الشباك إلى عدة  جزاء بعرص المعمارٌٌن و هل الصنعة

: النحو التالً

وتمثل الجزء المصمت من الشباك، وعادة تتكون من لوح خشبً أو : القاعدة

 من المتر إلى المترٌن اٌتراوح طوله،  مستطٌلة الشكل أفقٌة الوضع،شرابح خشبٌة

سم، وعادة تكون متناسقًة مع حجم الشباك العام ومتوافقًة 7ٓسم إلى ٓ٘ من اوعرضه

 من الشباك، وقد اهتم المعمار بتزٌٌن هذا الجزء (الشراعة) مع مساحة الجزء العلوي

ٌة، وؼلب على زخرفتها زخرفة المعقلً القابم تانبمن الخارج بزخارؾ هندسٌة و

                                                 
. 7ٔٔرحلة، ص: دٌدٌه ()
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 وقد تعالج ،(ٕٓٔ)رقمشكل ،  وزخرفة المفروكة،(ٖٓٔ) رقم ، شكل(ٖٔٓ)لوحة رقم

. ن فً ذات الواجهةازخرفة هذا الجزء بما ٌتوافق وزخرفة قاعدة الروش

ٌمثل الجزء األساس المحقق لوظٌفة الشباك، من تهوٌة وإدخال : الجزء األوسط

ضوء، مع السماح لمن بالداخل برإٌة الشارع والتفاعل مع الحٌاة الٌومٌة للبلدة، حٌث 

ٌمثل الجزء المفتوح من الشباك، وٌتكون من مصارٌع الشباك التً تنقسم إلى ثبلثة 

: أنواع

 ومنها ، وٌركب بها مصراعان أو أربعة،المصارٌع التً تفتح على الجنب-ٔ

. المصمتة، والمخرمة، وأبو درفة

وٌتم تركٌبها بواسطة تعشٌقها داخل مجاٍر بواسطة لسان : المصارٌع السحاب- ٕ

 وكذلك لخاصٌة التمدد ،ممتد من جمٌع الجوانب، وهً قلٌلة جداً لصعوبة تنفٌذها

واالنكماش التً ٌتمٌز بها الخشب متؤثراً بالعوامل الجوٌة، مما ٌصعب حركة 

. المصراع فً المجرى

المصارٌع القبلب-ٖ
()

وتنقسم ، وهً األكثر تنفٌذاً فً شبابٌك منازل جدة: 

. أو متحرك بواسطة لسان ممتد بكامل المصراع، إما ثابت :القبللٌب إلى نوعٌن

 وعادًة ٌكون ،(بالشراعة) والمعروؾ الجزء العلويأما الجزء الثالث فٌمثل 

وتتمٌز حشوته بؤنها مستطٌلة الشكل أفقٌة الوضع، وعادة تكون مخرمة ، اً مصمت

 منجور مثمنات لزٌادة اإلضاءة الداخلة إلى الفراغ الداخلً، وتشبه  بطرٌقة الخرط

مساحتها مساحة الجزء السفلً من الشباك المعروؾ بالقاعدة، كما فً الشباك الواقع 

 (.ٕٖٓ)، لوحة رقمفً الواجهة الؽربٌة من وقؾ الشــافعً

 :األبـــــواب

جمع باب
( )

، وهو المدخل فً سور المدٌنة أو الحصن، أو واجهة المسجد، 

أوالقصر أوفً جدار البٌت، أو بٌن الؽرؾ
()

، أو فتحات ر، كما ٌطلق على مدخل المنب

                                                 
. ٕٙٔ، ٔٙٔالروشان، ص : ، المرحم89أعمال، ص : الحارثً ()

. ٕٙالمصباح المنٌر، ص: فٌومًال ()

، ٔمعجم مصطلحات العمارة معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسبلمٌة، ط:  رزق عصام محمد()

. ٖٕم، صٕٓٓٓالقاهرة، مكتبة مدبولً،
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 وما شابه ذلك،الخزابن
()

. 

وبما أن الباب هو واجهة المنزل، وٌدل على المكانة االجتماعٌة لصاحبه، فقد 

حرص الصناع فً إخراجه كتحفة فنٌة فً ؼاٌة الجمال، ولقد امتدح الرحالة الذٌن 

كانت » : (م8ٖٗٔ/ هـ9ٕٗٔ  )(Tamisier) فٌقول  تامٌزٌٌه،زاروا جدة األبواب

أبوابها ومداخلها مزٌنة بلمسة جمالٌة ناعمة تنم عن ذوق رفٌع، وقد كانت النقوش 

«الجمالٌة تحتوي على أناقة وذوق لم أشهده فً أي مكان بالجزٌرة العربٌة 
()

 .

وي ت ٌحمنازل جدة فً العصر العثمانً،ومن خبلل الدراسة المٌدانٌة وجد أن 

 ،(9ٙ)،شكل رقم(9ٕٓ) رقم لوحةبعضها على مدخل واحد كما فً منزل الجوخدار، 

بعضها اآلخر وهً  و،(7٘) شكل رقم،بخش تضم مدخلٌن كما فً منزل بعضهاو

، ومنزل نورولً، (ٓ٘) كما فً منزل نصٌؾ، شكل رقم، ٌضم ثبلثة مداخلقلٌلة 

 .(ٓٙ)شكل رقم

وٌتؤلؾ الباب من إطار ٌثبت فً الجدار، ومن حاجب إلخفاء خطوط التقاء 

(أنؾ)الحابط بالباب، ومن مصراعٌن ٌربطهما قابم خشبً 
( )

، ٌثبت ؼالباً فً 

المصراع األٌمن، وذلك إلحكام إؼبلق الباب، وقد عرؾ هذا األسلوب فً بعض 

أقطار العالم اإلسبلمً، كما فً باب جامع النبً جرجوس بالموصل، وٌرجع للقرن 

السادس الهجري، وهو محفوظ بمتحؾ بؽداد، وباب قصر عصمان بتونس
()

 .

كما اهتم الصناع بكل أجزاء الباب المكملة له مثل المطرقة
()

 والمزالٌج ،

التً تزٌده « أبو قبة » واألقفال والمفصبلت، والمسامٌر الضخمة القوٌة مثل المسمار 

.  وؼٌرها،قوة وجماالً، والحشوات والعوارض، والضبة، والمتراس، والخوخات

 وجد ،ومن خبلل الدراسة المٌدانٌة التً شملت عدداً كبٌراً من األبواب الربٌسة

                                                 
. 7ٔموسوعة، ص: ؼالب ()

. 9ٕرحلة فً ببلد العرب، ص: تامٌزٌٌه ()

. 7ٕموسوعه، ص: ؼالب ()

. 8ٗ، 8ٖأعمال، ص : الحارثً ()

أداة معدنٌة تثبت بالباب الخارجً بحٌث ٌمكن تحرٌكها، والطرق بها على قاعدة معدنٌة إلصدار  ()

مطرقة الباب، مقال بمجلة منبر اإلسبلم، : صوت ٌسمعه من بالداخل لٌفتح الباب، حسن الباشا

. ٔٙٔم، القاهرة، ص 9ٙ8ٔهـ، مارس 88ٖٔ محرم ٕٙ، السنة (ٔ)العدد
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، وذلك حسب عرؾ أهل  أنواع من حٌث الشكلةأنه ٌمكن تقسٌم األبواب إلى ثبلث

: الصنعة

أي الباب بمصراع واحد، وهذا النوع من األبواب نادر فً  :الباب أبو صفاقة-

عمارة جدة فً العصر العثمانً، وال ٌمكن أن ٌوجد فً المداخل الربٌسة وخاصة فً 

. المنازل الكبٌرة، ولكن ٌمكن أن ٌكون فً الؽرؾ الداخلٌة

أما النوع الثانً فهو الباب أبو مصراعٌن وال ٌوجد به خوخة، وعادة تكون -     

 .واجهة المصارٌع خالٌة من الزخرفة تماماً 

 والذي جرت العادة على تنفٌذه فً ، وأجملها،هو أهم األبوابوأما النوع الثالث  -    

الخوخة فً تفتح المداخل الربٌسة لمنازل جدة، وهو الباب أبو مصراعٌن وخوخة، و

. المصراع األٌمن للباب

 تتوافق عادًة مع هً و،وقد أبدع الصانع فً تنفٌذ أجمل الزخرفة على واجهاتها

كما تمٌزت بعض هذه األبواب بتدعٌمها بعوارض ، زخرفة الرواشٌن والشبابٌك 

لتضفً شكبلً جمٌبلً على  (أبو طاقٌة)نحاسٌة أو حدٌدٌة مع تثبٌتها بالمسامٌر الكبٌرة 

وٌلحظ أن أؼلب األبواب ٌصعد إلٌها بدرجة أو درجتٌن أو أكثر من ، واجهة الباب

 لوحة ،باعشنباب منزل و، (9٘ٔ)لوحة رقم،  نصٌؾباب منزلذلك كما فً 

 وبعض ، وؼٌرها من المنازل،(9ٕٓ) وباب منزل الجوخدار، لوحة رقم،(8ٖٕ)رقم

 وهذه حدثت بعد رفع مستوى الشارع عن مستوى ،المنازل ٌنزل إلٌها بدرج أو أكثر

 ،كما ٌوجد دكة صؽٌرة للجلوس علٌها على ٌمٌن الداخل إلى المنزل. عتبة الباب

. وعلى ٌساره

 : لصناعة األبوابالطرٌقة الفنٌة

أما الطرٌقة الفنٌة، والصناعٌة لعمل األبواب فتتم بنشر األخشاب إلى حشوات 

 ثم تزخرؾ واجهاتها بالزخارؾ النباتٌة ، وعادة تكون مستطٌلة الشكل،مختلفة الحجم

ن رأسٌٌن، وهما القابمان يأو الهندسٌة أو كلٌهما معؤً، ثم ٌتم تعشٌقها بقابمٌن خشبً

الجانبٌان، ثم تعشق فٌه عوارض خشبٌة أفقٌة، تفصل الحشوات عن بعضهما، وتساعد 

على اندماجهما وعدم تساقطهما، ثم تركب بها الحشوات بطرٌقة المجرى واللسان
()

 .

وقد استطاع الصناع التؽلب على مشكلة شح األخشاب باستخدام حشوات 

                                                 
. 88أعمال، ص : الحارثً ()
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 وجمع بعضها ببعض، ،صؽٌرة، ٌتم تقطٌعها بؤشكال هندسٌة مختلفة وزخرفتها

.  وخاصة أبواب الؽرؾ الداخلٌة،بطرٌقة المجرى واللسان، لتشكٌل حشوات الباب

: الرواشٌـــــن

اختلفت المصادر فً تحدٌد أصل ومصدر الكلمة واشتقاقها، فٌرى البعض أن 

 وتعنً ،«روشاندان »  وهو ،أصل الروشان من الهند، وأن أصل الكلمة هندي

 أو الفتحات العلوٌة القرٌبة من السقؾ،مصدر الضوء
()

 وهناك من رجح أن الكلمة ،

، التً تعنً الكوة بمعنى الضوء(روزن)من أصل فارسً من كلمة 
()

ن أصل إ وقٌل ،

الكلمة عربً من رشن بمعنى الكوة
()

 والثقب فً ،، والكوة هً الخرق فً الحابط

البٌت ونحوه
()

 .

ن فً العمارة عبارة عن بروز خشبًاوالروش
()

بمقدار  ، على واجهة المبنى

سم9ٓ وال ٌزٌد عن ،سمٓٙ
()

 .

وال ٌعرؾ بالتحدٌد أصل الروشان التارٌخً، فالبعض ٌنسبه للقبلع والحصون 

 وهً فً األصل من الحجر، ومن أمثلتها فً العمارة ،ظهر فوق بواباتهاتالتً 

اإلسبلمٌة فً قصر الحٌر الشرفً، كما عثر على نماذج صؽٌرة لها فً بٌوت العهد 

(ةمنطقة المعر)البٌزنطً فً ببلد الشام 
()

 .

وقد انتشرت الرواشٌن فً العالم اإلسبلمً منذ القرن األول للهجرة فً مدٌنة 

                                                 
تصمٌم الروشان وأهمٌته للمسكن، مجلة جامعة أم القرى، السنة الثانٌة، العدد : مجدي محمد حرٌري ()

. 8ٗٔهـ، ص ٔٔٗٔ، العام (الخامس)

تفسٌر األلفاظ الدخٌلة فً اللؽة العربٌة، مع ذكر أصلها بحروفه، القاهرة، دار العرب، : طوبٌا العنسً ()

. 99المصطلحات المعمارٌة، ص: ، عبد الحفٌظٖٔم، ص9ٙ٘ٔـ 9ٙٗٔ، ٔط

. 8ٓٔ، صٖٔجملسان العرب، : ابن منظور ()

. ٖٕٙ، ص٘ٔجملسان العرب، : ابن منظور ()

دور البٌبة الجؽرافٌة فً ضوء أنماط العمارة التقلٌدٌة بالمملكة العربٌة : محمد محمود محمدٌن ()

. ٓٙٔ ص،هـ7ٔٗٔ، ٕٕ، السنة ٕالسعودٌة، مجلة الدارة، العدد

. 8٘ٔ، ص(ت. د)، ٕطٌبة وفنها الرفٌع، مكتبة الحلبً، المدٌنة المنورة، ط: حاتم عمر طه ()

البٌت فً المشرق العربً اإلسبلمً، دراسات عن المسكن والمدفن فً الوطن : عبد القادر الرٌحاوي ()

العربً، المإتمر العاشر لآلثار فً الببلد العربٌة بالجزابر، تونس، المنظمة العربٌة للتراث والثقافة 

. ٔٙم، ص987ٔ/ هـ8ٓٗٔوالعلوم 
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البصرة
( )

 وكانت تعرؾ ،، وظهرت فً مصر منذ عصر الممالٌك والدولة العثمانٌة

بالمشربٌات
()

 .

 الثامن عشر ،وظهرت فً المنازل العثمانٌة فً القرن الثانً عشر الهجري

 (م7ٓٓٔ- ٓ٘ٙٔ/هـٕٔٔٔ-هـٓٙٓٔ) وكانت حتى عام، المٌبلدي بصورة متطورة

عبارة عن امتداد للجسر الحامل لثقل البٌت أفقٌاً، ومع ازدٌاد البروز اضطر 

 ،ن من األسفل بواسطة األعمدة االستنادٌة المابلةاالمعمارٌون إلى تقوٌة الروش

أوالمتدرجة لنقل توزٌع الثقل من األعلى نحو األعمدة واألساسات
()

 .

كما ، وٌتم تحمٌل الرواشٌن على دعامات خشبٌة ممتدة من أرضٌة سقؾ الؽرفة

، أو تستند على دعامات حجرٌة ترتفع من مستوى سطح (9ٕ٘)فً اللوحة رقم 

(. 9ٕٙ)كما فً لوحة رقم ، نااألرض إلى أرضٌة الروش

 فً أؼلب واجهات المنازل  الروشانوقد حرص المعمار فً جدة على تنفٌذ

:  من أهمها،وذلك لما له من فوابد وخصابص عدة،  صؽٌرة كانت أو كبٌرة،الربٌسة

تحقٌق المواءمة الدٌنٌة واالجتماعٌة، وذلك بحماٌة من بداخل المنزل من أعٌن  (ٔ)

والنظر من خبلل القبللٌب ،  مع منحهم الحرٌة فً التحرك فً المنزل،المارة

والفتحات الصؽٌرة بٌن شرابح الخشب الخرط المنجور المزٌنة به واجهات 

 دون أن ٌراهم من بالخارجالرواشٌن
()

 .

.  ن للخشب خاصٌة العزل الحراريإ حٌث ،عزل المبنى حرارٌاً من الخارج (ٕ)

لكً ٌتخلل أنحاء المنزل النخفاض ، السماح بدخول الهواء وسحبه إلى الداخل (ٖ)

الضؽط فً منافذ التهوٌة العمودٌة، مما ٌساعد على تقلٌل نسبة الحرارة المكتسبة 

من أشعة الشمس المنعكسة من األجسام المقابلة للمبنى، كما ٌضفً ظبلل على 

                                                 
البٌت العربً فً العراق فً العصر اإلسبلمً، بؽداد الجمهورٌة العراقٌة : فلاير مصطفى خضٌر ()

. ٖٕٔ، صٔم، ط98ٖٔ ،وزارة الثقافة واإلعبلم، المإسسة العامة لآلثار والتراث

. ٓٙٔدور البٌبة، ص: محمد محمدٌن ()

، م998ٔ/هـ9ٔٗٔ، الرٌاض، ٔجولة تارٌخٌة فً عمارة البٌت التركً، ط:  زٌن العابدٌنمحمود( )

. 8٘ص

. 88ٔالروشان، ص : ، المرحم8ٗٔطٌبة، ص: حاتم طه ()



 

 

( 257) 
 

شٌنا التً تطل علٌها الرو،الشوارع والساحات
()

. 

األسرة   ، مما ٌساعدن إلى الخارج ٌإدي إلى اتساع مساحة الؽرفةاالروش بروز (ٗ)

 مثل األكل  الٌومٌة، ممارسة الكثٌر من األنشطةفً استخدام الزٌادة فً

 كقاعات الستقبال الضٌوؾاستخدامهاوالجلوس، والنوم، أو
()

 .

التحكم فً كمٌة اإلضاءة المرؼوبة فً الفراغ الداخلً، حٌث تعمل أجزاء  (٘)

 قوة اإلضاءة الطبٌعٌة النافذة إلى الداخلفً تحكم ال،وتراكٌب الرواشٌن
()

 .

األوانً الفخارٌة ، فً حمل نااستخدام المشربٌات البارزة عن مستوى الروش (ٙ)

  لتبرٌد الماء تستخدمالتً
()

 .

فإن له خصابص فنٌة ، ن اوبجانب الفوابد البٌبٌة واالجتماعٌة للروش

 أضفت على منازل جدة سمة الفخامة، فالتنوع فً المظهر وتنسٌق ،وجمالٌة

 منحت واجهات ،األبعاد والبراعة فً تقنٌة تركٌب الشرابح الخشبٌة مع بعضها

منازل جدة لوحات فرٌدة من تمٌز فن العمارة اإلسبلمٌة 
()

. 

 :نا قسام الروشـــ

ٌتكون الروشان من أجزاء وتقسٌمات ووحدات أفقٌة ورأسٌة مكونة وحدة 

زخرفٌة متناسقة؛ ففً االتجاه األفقً نجد وحدات مقٌسة متناظرة، ؼٌر أنه فً االتجاه 

الرأسً ؼٌر متناظرة الختبلؾ استعماالت أجزابه
()

 :، وهً على النحو التالً

ن حتى اٌمثل الحزام األفقً من أرضٌة الروش:(القاعدة) الجزء السفلً :أوالً 

                                                 
. 8٘ٔ، 8ٗٔطٌبة، ص: ، حاتم طه٘ٔمنازل جدة، ص : خان ()

رواشٌن جـــــدة شــــاهد على عبقرٌة الفن : ، حسنً عبد الحافظ97ٔالروشان، ص: المرحم ()

. ٓٙهـ، ص7ٔٗٔعشر من جمادى األول،(الخامس)اإلسبلمً، مجلة الثقافة، السنة الثانٌة، العدد

. 9ٗٔالروشان، ص: المرحم ()

. 8٘٘جدة القدٌمة، ص: فارسً ()

الروشان عنصر وظٌفً وجمالً فً واجهات مساكن المدٌنة المنورة : محمد عبد الرحمن الحصٌن ()

، العمارة والتخطٌط، ٗٔالتقلٌدٌة، الوصول إلى تقٌٌس وحداته وأجزابه، مجلة جامعة الملك سعود، م

. ٕٓم، صٕٕٓٓ/ هـٕٕٗٔالرٌاض

. ٖٗالروشان، ص: الحصٌن ()
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 وهو الجزء المصمت من خارج وداخل الروشان،مستوى جلسة الدرفة
()

، وقد تكون 

 وقد ترتفع إلى مستوٌات مختلفة تتدرج حسب ،أرضٌته فً مستوى أرضٌة الؽرفة

عبلقتها بمحٌط الؽرفة، حٌث ٌعمل له معالجة مناسبة مع المحٌط الداخلً للؽرفة، أما 

 . وقد تترك دون زخرفة  فً بعض المنازل،من الخارج فٌتم زخرفتها فً الؽالب

وٌمكننا تقسٌم قاعدات الرواشٌن المنفذة فً عمارة جدة فً العصر العثمانً إلى 

: أربعة أنواع

فً رواشٌن  وٌعتبر هذا النوع أقل األنواع :القاعدة المخروطٌة: النوع األول

 وذلك لصعوبة صناعته وصٌانته، ولكنه ٌعتبر ،ًتنفٌذاجدة فً العصر العثمانً 

ن الواقع اأجملها، وٌؤخذ شكبلً هرمٌاً مخروط الشكل رأسه إلى أسفل، كما فً الروش

، (8ٙ)، شكل رقم (77ٔ)فً منتصؾ الواجهة الشمالٌة لمنزل نورولً، لوحة رقم 

 القاهرة بعض منازل هذا النوع فً وجدوقد
() 

 مدٌنة رشٌدومنازل
()

 .

وتعتمد هذه القاعدة على كردٌن مثبتٌن فً : القاعدة ذات الكرادي: النوع الثانً

وٌقوم الصانع بعمل زخارؾ بٌن الكردي على شكل ، نااألطراؾ الجانبٌة للروش

ن فخامة وجماالً، ومن أمثلتها اعرابس فً صفوؾ رأسٌة ومتوازٌة لتكسب الروش

، شكل (ٓٙٔ) لوحة رقم،ن الواقع فً الواجهة الشـمالٌة لمنزل نصٌؾاالروش

 .(8ٗ)رقم

 وهً عبارة عن قابم خشبً ممتد بزاوٌة قابمة :القاعدة المقعرة: النوع الثالث

مقعرة متصلة ومبلمسة للجدار عبر ضلعٌن، وٌتم تؽطٌة المساحة بٌن الضلعٌن بؤلواح 

 وتتناقص باستدارة عكس الجدار كلما قربت من قاعدة ،خشبٌة توازي الجدار

 كما فً اللوحة ،ن، وٌتم زخرفة المسطح المقعر بعرابس فً صفوؾ متوازٌةاالروش

بواسطة الحفر نفذت ، باإلضافة إلى حلٌات ذات أشكال هندسٌة ونباتٌة (97ٕ)رقم 

(. 87) رقم شكلالبارز أو الؽابر على واجهة القاعدة، كما فً 

 وهً عبارة عن قابم ، عكس القاعدة المقعرة:القاعدة المحدبة:النوع الرابع

                                                 
. 8ٙٔطٌبة، ص: حاتم طه ()

العمارة العربٌة اإلسبلمٌة ماضٌها وحاضرها ومستقبلها، الرٌاض، عمادة : فرٌد محمود شافعً ()

. 7ٖم، ص98ٕٔ/ هـٕٓٗٔشإون المكتبات، جامعة الملك سعود، 

جلٌلة جمال / رشٌد النشؤة واالزدهار االنحسار، إشراؾ د: محمد طاهر الصادق، محمد حسام ()

. (ٕ٘)م، لوحة رقم 999ٔ، ٔالقاضً، دار اآلفاق العربٌة، القاهرة، ط
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 وتزٌن واجهتها كما فً القاعدة ،خشبً ممتد بزاوٌة قابمة من الداخل إلى الخارج

.  وذلك لسهولة تعرضها إلى الكسر االستخدام؛ إال أنها عادة تكون قلٌلة،المقعرة

وٌعتبر هذا النوع األكثر استخداماً فً :القاعدة المستطٌلة: النوع الخامس

إمكانٌة  وخاصة وذلك لسهولة تنفٌذها وصٌانتها،،  فً العصر العثمانً جدةرواشٌن 

تنفٌذها فً الرواشٌن الكبٌرة الحجم، التً تمتد ألدوار متكررة فً المبنى، وفٌه تؤخذ 

ومن أمثلة استخدامها فً رواشٌن جدة ، قاعدة الروشان شكبلً مستطٌبلً أفقً الوضع

، لوحة رقم نور ولًنان الواقعان على ٌمٌن وٌسار المدخل الربٌس لمنزل االروش

 (.88)، شكل رقم(7ٗٔ)

قاعدة كابولً:النوع السادس
()

ن وفق هذا النمط على كتلة ا ٌعتمد الروش:

حجرٌة، تتخذ شكبلً مخروطٌاً، وٌلحظ ندرة مثل هذا النوع  فً رواشٌن جدة فً 

 .العصر العثمانً

ن والخاص ا ٌمثل الجزء األساس المحقق لوظٌفة الروش:الجزء األوسط: ثانٌاً 

 وٌنفذ به ،بالفتحات، وٌنقسم إلى قسمٌن متساوٌٌن، علوي وسفلً، القسم العلوي ثابت

 علٌها زجاج، أما السفلً اشرابح خشبٌة بها فتحات مختلفة لؽرض إدخال الضوء مركب

 من درفتٌن؛ الداخلٌة مكونة من حشوات خشبٌة ان مكوناٌمثل مصارٌع الروشؾ

 ْ ٘ٗمصمتة، والخارجٌة مكونة من نسٌج من األعواد الخشبٌة المتقاطعة بزاوٌة 

 إلى أعلى بحٌث تشؽل مساحة القسم  برفعهماناتفتح الدرفت« الشٌش » تسمى 

العلوي
()

. 

ن، وٌحدد النهاٌة المطلوبة لواجهة اٌمثل أعلى الروش :الجـزء العلوي: ثالثاً 

سم من ٓ٘سم إلىٕٓن بمقداران، وؼالباً ما ٌبرزعن مستوى واجهة الروشاالروش

الجهات الثبلث، وٌمٌل سقفه إلى الخارج باتجاه المٌزاب لتتسرب من سطحه مٌاه 

 :ثبلثة أنواععلى األمطار إلى الخارج، وهو 

 زخرفت ، مكون من شرٌحة خشبٌة أفقٌة،عبارة عن حزام بسٌط: النوع األول (ٔ)

ن فً جزبه العلوي، ا تلتؾ حول بدن الروش،واجهتها بزخارؾ هندسٌة ونباتٌة

 .وٌعد من أبسط األنواع وأسهلها

                                                 
. 97أعمال، ص: الحارثً ()

. ٖ٘، ٖٗالروشان، ص: الحصٌن ()



 

 

( 260) 
 

عبارة عن رفرؾ أو مظلة متدرجة من الطابق السفلً للحزام إلى : النوع الثانً (ٕ)

ناأعبلها أبعدها عن مستوى واجهة الروش، العلوي فً نقبلت مختلفة
()

، وقد 

كثر استخدام مثل هذا النوع لسهولة تنفٌذه ولجمال مظهره، حٌث ٌضاؾ إلٌه 

 (.98ٕ)بعض السدابب واألشرطة الخشبٌة المزخرفة، كما فً اللوحة رقم 

 ٌزٌن بؤشرطة من ،من الشرفات المتكررة (تاج)عبارة عن إكلٌل : لثالنوع الثا (ٖ)

العرابس المتدلٌة إلى األسفل، أو ٌعمل له قبة مجوفة فً منتصؾ الجزء العلوي 

، (9ٕ٘ )الوحة رقم أوعقد ثبلثً الفصوص، كما فً مدبب،معقودة عادة بعقد 

. تتدلى منه عرابس على شكل أوراق نباتٌة مسننة

وفً العادة تربط الرواشٌن فً الواجهة الواحدة بؤحزمة عبارة عن أشرطة 

 . تتفاوت فً العرض ومستوى البروز من منزل إلى آخر،خشبٌة مزخرفة

 الرواشٌن المنفذة فً أشكالوقد تمٌزت منازل جدة فً العصر العثمانً بتعدد 

: ما ٌلً وٌمكننا حصرها فً،واجهتها

رواشٌن صؽٌرة على هٌبة صندوق ٌمتد من الدور األرضً للمنزل حتى الدور - 

العلوي، وهذا أبسط أنماط الرواشٌن، وٌحتوي الجزء األسفل منه على فتحات 

مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع، تؽطى بمصبعات حدٌدٌة فً األدوار السفلٌة 

لؽرض الحماٌة، كما ٌشتمل فً األدوار العلوٌة على أحزمة أفقٌة تحدد مستوى 

أرضٌة كل دور من أدوار المنزل
()

ن الواقع فً الواجهة ا، ومن أمثلته الروش

(. 79ٔ)الؽربٌة لمنزل نور ولً، لوحة رقم 

رواشٌن ال تختلؾ كثٌراً عن الرواشٌن السابقة ولكنها أكثر تنمٌقاً وإتقاناً وجماالً، - 

وتكثر الزخرفة على واجهتها، وعادة توضع على واجهات المنازل الربٌسة
()

 ،

 (.ٗ٘ٔ)، لوحة رقم ن الواقع فً الواجهة الربٌسة لمنزل نصٌؾاكما فً الروش

وٌكون توزٌعها حراً فً اإلطار ، رواشٌن منفردة تؽطً ؼرفة واحدة فً المنزل- 

العام لتنظٌم واجهة المنزل، وتتنوع فٌها الفتحات والتقسٌمات والستابر، وتختلؾ 

                                                 
. 97ٕالروشان، ص: المرحم ()

. 7ٔ، ٘ٔمنازل جدة، ص: خان ()

. 7ٔمنازل جدة، ص : خان ()
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 ومن منزل إلى آخر،أحجامها من دور إلى آخر
()

 (.ٕ٘ٔ)، لوحة رقم 

رواشٌن بسٌطة فً تكوٌنها عبارة عن شرابح خشبٌة خالٌة تماماً من الزخرفة- 
()

 ،

 قد ٌمتد إلى دورٌن من المنزل، لوحة ،جمعت مع بعضها وفق إطار معٌن

 (.9ٕٙ)رقم

رواشٌن فً ؼاٌة الجمال لؽناها بالتفاصٌل والنقوش الزخرفٌة، وتتمٌز بتاج مجوؾ - 

 ومن ، أوثبلثً الفصوص تتدلى من قاعدتها، أوموتور،معقود بعقد نصؾ دابري

 أوأشكال رمحٌة، ،تاجها أشرطة من العرابس األفقٌة على شكل أوراق نباتٌة

 وعادة تؽطً ؼرفة واحدة من المنزل،وتتمٌز بصؽر حجمها
()

 ، لوحة رقم

 .(97ٕ)ورقم  ،(9ٕ٘)

 :السواتر الخشبٌة

ٌوضع الساتر والذي انتشر فً أؼلب منازل جدة فً العصر العثمانً، بعد 

وٌكون من الخشب لتخفٌؾ الحمل على السطح، ، االنتهاء من تسقٌؾ السطح األخٌر

، كما روعً ترك فتحات بٌن القوابم الخشبٌة لتسمح بمرور الهواء إلى داخل السطح

رإٌة الحركة الخارجٌة للمدٌنة، حٌث ٌقضً كثٌر من من هم فوق السطح  وُتمكن من

وقد ٌبٌتون به فً أوقات الحر ،السكان معظم أوقاتهم فوق أسطح المنازل
()

. 

فنجدها ذات أشكال رمحٌة فً وضع رأسً : وقد اتخذت السواتر عدة أشكال

، أو على شكل (9ٕ)شكل رقم  (9ٖٕ) رقم لوحةربطت مع بعضها بعوارض خشبٌة، 

 وهذا ، وفً بعض المنازل.(ٖٔٔ) رقم لوحةكما فً ال، فتحات معقودة بعقود موتورة

 .قلٌل جداً استخدم اآلجر فً سد فتحات مناور السطح

ولم تلق السواتر االهتمام الذي وجدته بقٌة األعمال الخشبٌة األخرى كالرواشٌن 

والشبابٌك من قبل الصناع، حٌث خلت واجهتها من الزخارؾ، وربما ٌكون لبعدها 

وإنما اكتفى الصانع بدهنها باللون الذي ، عن النظر السبب األكبر فً عدم زخرفتها

                                                 
. 7ٔمنازل جدة، ص : خان ()

. 8٘٘جدة القدٌمة، ص: فارسً ()

. ٕٗالصناعات الخشبٌة، ص : الثقفً ()

()Pesce : Jiddah Pprtrait, P49. .
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تدهن به بقٌة األعمال الخشبٌة األخرى بالمنزل دون زخرفة
()

 .

وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً لبعض النماذج من منازل جدة فً العصر العثمانً، 

مبة منزل المتبقٌة بجدة وقد اخترت من ما ٌقارب الخمس
()

المنازل التً تعتبر  من ،

، وتعتبر خٌر ما ٌمثل التنوع الموجود من حٌث اختبلؾ الواجهات، بحالة جٌدة نسبٌاً 

: وهً كالتالً، وطرق توزٌع الوحدات المعمارٌة الداخلٌة ، وعدد األدوار، والمساقط

منزل نصٌص:  ووًال 
()

 :

 اً وٌمثل نمط (ٔٔ) خرٌطة رقم ،ٌقع المنزل فً حارة المظلوم فً منطقة العلوي

والخمسة أدوار، شٌده الشٌخ عمر أفندي نصٌؾ، لعمارة المنازل ذات األربع واجهات
 

()
 وأكمل بناءه فً أربع سنوات كما ٌذكر ذلك حفٌده الشٌخ ،م87ٕٔ/ هـ89ٕٔ عام 

محمد بن حسن نصٌؾ
()

 .

كان البناإون كلهم » : وقد تحدث الشٌخ محمد نصٌؾ عن عمران المنزل بقوله

                                                 
. 7ٗالصناعات الخشبٌة ، ص: الثقفً ()

وجد أن ، طبقاّ ألخر مسح أعد لحصر المنازل المتبقٌة من العمارة بمدٌنة جدة فً العصر العثمانً ()

الدراسة أعدها كل من االستشارٌٌن روبرت ماثٌو ، ن منزالً يعددها ٌبلػ خمس مبة وخمسة وثبلث

فإننا ، ، ونظراً لقدم هذا المسح نسبٌاً (م98ٓٔ/هـٓٓٗٔ)وجونسون مارشال لمصلحة بلدٌة جدة عام 

نتوقع أن العدد قد قل نتٌجة لما تتعرض له المنطقة التارٌخٌة من عملٌات هدم، بسبب التمدد الحضري 

باإلضافة للحرابق التً قضت على عدد من ، وإلهمال القٌام بؤعمال الترمٌم والصٌانة الدورٌة، منطقةلل

. مما ٌتطلب إجراء مسح جدٌد لحصر تلك المنازل ، هذه المنازل

ٌعتبر هذا البٌت أحد أهم المعالم األثرٌة فً مدٌنة جدة، وقد اكتسب أهمٌة منذ أن نزل فٌه الملك  ()

م فً ضٌافة صاحب البٌت الشٌخ عمر أفندي نصٌؾ، 9ٕ٘ٔ/ه ٖٖٗٔعبدالعزٌز رحمه هللا فً عام 

ه الموافق 8ٕٗٔ جمادى أول9ٔجرٌد الرٌاض،. وبعد ذلك أهداه صاحبه للحكومة التً قامت بنرمٌمه

(. ٕٗ٘ٗٔ)م، العدد7ٌٕٓٓولٌو ٗ

 

أحد أعٌان جدة ،وعلمابها، ومن أكبر تجارها، ووكٌل شرٌؾ مكة المكرمة، كما كان تربطه صلة  ()

.  ٖٕ٘، ٖٖٕ، صٔأعبلم، ج: مؽربً. كبٌرة بالوالً التركً

. 9ٕٔ، ص7ٕ، مجلدٙهـ، ج8ٖٙٔعمران جدة قبل مابة عام عدد جمادىى الثانٌة سنة : مجلة المنهل ()

عبد هللا : مقابلة  مع الدكتور. عبد هللا عمر نصٌؾ أن بناء البٌت استؽرق سبع سنوات: وٌذكر الدكتور

( 7ٖٔ8ٔالعدد )م، ٕٓٔٓمارس ٕٙهـ الموافق ٖٔٗٔربٌع اآلخر / ٓٔعمر نصٌؾ، جرٌدة المدٌنة 

.   ٓٔالسنة السادسة والسبعٌن، ص
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لٌقوموا ببناء  (رحمه هللا) وقد جمعهم جدي عمر أفندي نصٌؾ ،من أبناء الوطن

 وكان ،«الصرصار»التركً هو المعلم آنذاكوكان ربٌس المعلمٌن البنابٌن  .بٌتنا

 ومع ذلك فإنه وضع ؛عامٌاً وأمٌاً ال ٌقرأ وال ٌكتب، ولم ٌتخرج من مدرسة هندسٌة

 وبعد ذلك ،وقد رسم فٌها كل تقاسٌم المنزل.. أوالً خرٌطة لبناء هذه الدار على الورق

شرع مع المعلمٌن البنابٌن الحجازٌٌن الذٌن كانوا ٌعملون معه، ومعهم القرارٌون، 

 وحٌنما تمت ،ذاك فً عملٌات إنشاء المبانًآنوؼٌرهم من العمال المتخصصٌن  

عملٌة البناء دخل النجارون الوطنٌون، إلتمام األعمال الخشبٌة للمنزل، وقد انتهى بناء 

هذا المنزل فً أربع سنوات، وقد راعوا فً البناء أن تتخلله أكبر كمٌة من الهواء فً 

 وجعلوا ُسْمك جدرانه ، ولذلك ترى سقوفه عالٌة،كل مكان نظراً لحرارة مدٌنة جدة

 بنوه بشكل قبو لتنزل فٌه مٌاه األمطار من سطح ،نحو متر، ووضعوا صهرٌجاً  كبٌراً 

«المنزل
()

 .

وٌضٌؾ  أن المعلمٌن قاموا بدعوة زمبلبهم بمكة لٌطلعوهم على روعة ما قاموا 

به من بناء
()

 ، ونقل للخبرات، كان هناك تواصل وثٌقه، مما ٌعطٌنا انطباعاً بؤن

وطرق البناء بٌن معلمً جدة، ومكة، وٌظهر هذا جلٌاً فً التشابه الكبٌر بٌن طراز 

.  بل ومنطقة الحجاز بصفة عامة،العمارة فً جدة ومكة

: التخطٌط العام

 من هٌتكون التخطٌط العام للمنزل من كتلة معمارٌة مكعبة الشكل، ٌبلػ طول

م، لتبلػ 8.8ٕٔم، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 9.9ٖٔالشرق إلى الؽرب 

م8ٓ.7ٖ٘المساحة الكلٌة 
ٕ

، وٌتكون من خمسة طوابق بنٌت جدرانه بطرٌقة المدامٌك 

 حٌث ٌبلػ عرض الجدران فً الدور األرضً قرابة المتر، فٌما ،من الحجر الجٌري

 كما عمل .ٌقل حجم الجدران العلوٌة، وذلك للتخفٌؾ من الضؽط على األساسات

 ٌفصل بٌن الواحدة واألخرى ،المعمار على تدعٌم الجدران بعوارض خشبٌة أفقٌة

                                                 
 .9ٖٔ، 9ٕٔعمران جدة، ص: مجلة المنهل ()

عبد هللا عمر نصٌؾ أنه استدعى البنابٌن : وٌضٌؾ الدكتور. 9ٖٔعمران جدة، ص: مجلة المنهل ()

عبد هللا عمر نصٌؾ، : مقابلة  مع الدكتور. لٌس من جدة ومكة فقط بل من المدٌنة وٌنبع والطابؾ

السنة السادسة  (7ٖٔ8ٔالعدد)م، ٕٓٔٓمارسٕٙهـ الموافقٖٔٗٔربٌع األخرٓٔجرٌدة المدٌنة

 .  ٓٔوالسبعون، ص
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مسافة رأسٌة طولها المتر تقرٌباً، وتربط هذه الدعامات بالكمرات المستعرضة فً كل 

مات من الداخل والخارج لؽرض أساس ا وقد حرص المعمار على إظهار الدع.طابق

وهو تتبع حركة التصدعات التً قد تحدث للمنزل، ومن ثم رفع الضرر وتعدٌل 

الجدار، ولؽرض ثانوي لتعطً مع تلوٌنها شكل جمالً لواجهات المنزل والؽرؾ 

. الداخلٌة

 لتخفً أشكال األحجار، كما ،وقد تم تكسٌة المنزل بطبقة سمٌكة من مبلط النورة

عمل المعمار عن تزٌٌن كامل واجهات المنزل بؤحزمة من الجص المزخرؾ 

بزخارؾ هندسٌة ونباتٌة جمٌلة، فً صفٌن عرضٌٌن تحدد نهاٌة الدور األرضً، 

 (.ٗ٘ٔ) لوحة رقم والدور الثانً، 

: الواجهات

تطل على ساحة نصٌؾ طولها من الؽرب إلى : (الربٌسة)الواجهة الشمالٌة 

. مٕٔ.ٕٔم، وترتفع من مستوى سطح الشارع حتى آخر الواجهة 9.9ٖٔالشرق 

 وٌتكون الباب من مصراعٌن ،وقد احتوت الواجهة على كتلة المدخل الربٌس

 ،مٖٕ.ٖ حٌث ٌبلػ ارتفاع الباب ،ٌربطهما قابم خشبً مزخرؾ بزخرفة قشور السمك

 وقد وزعت الزخرفة فً ، معقود بعقد موتور ٌعلوه منور دابري،مٓٔ.ٕوعرضه 

. واجهة كل مصراع فً أربع مناطق أكبرها العلوٌة

، دورفً كل  شبابٌك  وزعت بعدد عشرة،أما الشبابٌك فبلػ عددها ثبلثٌن شباكاً 

مما ٌدل على حرص ) المستطٌل فً وضع رأسً معقودة بعقد موتور، تؤخذ شكل

، وفً شبابٌك ( عدم االجتهاد فً تؽٌٌر األشكال من شباك إلى شباكعلىالمعمار 

الدور األرضً أضٌفت المصبعات الحدٌدٌة زٌادة فً الحماٌة، أما الشبابٌك العلوٌة 

 مناور حابطٌة مستدٌرة، نفذ بداخلها ابؤعبلهالموجودة فً الدور الثانً فقد أضٌؾ 

(. ٗ٘ٔ)الزخرفة المشعة، لوحة رقم 

ن أعلى البوابة، ٌعتمد على كردٌن اوفً منتصؾ الواجهة الربٌسة نفذ روش

متدرجٌن، زخرفت قاعدته بصفٌن من العرابس المتوازٌة، وقد قسمت واجهته إلى 

الطابق األول، وزعت الزخرفة به فً ثبلث مناطق، العلوٌة واجهة  األول ب:قسمٌن

مستطٌلة الشكل أفقٌة الوضع نفذ بمنتصفها الزخرفة المشعة وفق أسلوب الباروك 

الركوك بطرٌقة السدابب البارزة، وبكل ركن من أركان المنطقة أرباع الزخرفة 
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 ٌتوسطها زخرفة الهبلل والنجمة، أما المنطقة الوسطى فتشمل على ثبلثة ،المشعة

الطابق الثانً واجهة  أما القسم العلوي ب.مصارٌع بالواجهة، وواحد بكل من الجنبٌن

 وتمثل مصارٌع الروشان بمعدل ثبلثة بالواجهة، وواحد ،فقد قسم إلى منطقتٌن، السفلٌة

 الروشان تاج ٌخلو من الزخرفة، نفذ بمنتصفه ٌتوجبكل من الجنبٌن األٌمن واألٌسر، و

تسرب المٌاه إلى الخارجٌسمح بمٌزاب ل
()

 .

تطل على شارع إٌاس بن رباب، طولها من الشمال إلى : الواجهة الؽربٌة

 ،مٕٔ.ٕٔم، وترتفع عن مستوى سطح الشارع حتى آخر الواجهة 8.8ٕٔالجنوب 

 وٌرتفع عن الشارع بعدد من الدرجات، شكله ،ٌتوسطها المدخل الثانً الخاص بالنساء

م، ٌعلوه منور دابري ؼطً ٓٔ.ٕم واتساعه ٖ ارتفاعه ،مستطٌل معقود بعقد موتور

 .بالخشب على شكل وردة سداسٌة الفصوص، ٌعلو المنور عقد نصؾ دابري صامت

وقد احتوت الواجهة على أربعٌن شباكاً، وزعت على كامل الواجهة، بطرٌقة أفقٌة 

 وتحتوي الواجهة فً أعبلها على مجموعة من ،تشبه شبابٌك الواجهة الربٌسة

. (7ٗ)، شكل رقم(٘٘ٔ)، لوحة رقم ر الزابدةالمٌازٌب، للتخلص من مٌاه األمطا

تطل على ساحة صؽٌرة امتداداً لساحة نصٌؾ، طولها من : الواجهة الشرقٌة

 وترتفع من مستوى األرض إلى آخر الواجهة ،م8.8ٕٔالشمال إلى الجنوب 

م، وقد اشتملت على عدد كبٌر من الشبابٌك تؤخذ ذات شكل شبابٌك الواجهة ٕٔ.ٕٔ

 وعدد من الشبابٌك الصؽٌرة التً تخص الحمامات، باإلضافة إلى ،الشمالٌة والؽربٌة

روشان صؽٌر فً الدور األرضً، ومناور فً أعلى الواجهة مستطٌلة الشكل رأسٌة 

 .(ٙ٘ٔ) لوحة رقم ،الوضع

تطل على فناء المنزل، وٌبلػ طولها من الشرق إلى : الواجهة الجنوبٌة

م، فتح فً طرفها الشرقً من الطابق األرضً باب ٕٔ.ٕٔ وارتفاعها ،مٕٓالؽرب

صؽٌر ٌخص جناح الخدم، كما فتح فً الواجهة عدد كبٌر من الشبابٌك مشابهة 

 كما تحتوي ،لشبابٌك بقٌة واجهات المنزل، وشبابٌك صؽٌرة تخص دورات المٌاه

 ، الزابدةالواجهة فً أعبلها على مجموعة من المٌازٌب، للتخلص من مٌاه األمطار

وقد حرص المعمار على إظهار الدعامات الخشبٌة التً تضاؾ إلى الجدران لتعطً 

 .الواجهة شكبلً جمٌبلً 

                                                 
 .7ٔٔالصناعات الخشبٌة ، ص : الثقفً ()
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: الفراغات الداخلٌة

 فً اً  كبٌراً  نجد أن هناك تطابق، المنزلألدواربالنظر إلى المساقط األفقٌة 

 وإن كان هناك اختبلؾ فقد ٌكون فً ، الرابعدورمساحات الفراؼات الداخلٌة حتى ال

.  المنزل أدوار مندور وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً لمكونات كل :ؾ الؽرؾ فقطئوظا

: الدور األرضً

ٌتكون : ٌفضً باب الدخول الربٌس الواقع فً الواجهة الشمالٌة إلى دهلٌز

م، 7ٙ.9تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب 

م، ٌتمٌز بكبر مساحته مقارنة بؽٌره من منازل ٓ٘.7وعرضه من الشرق إلى الؽرب 

جدة، التً عادة ما كانت تعانً من ضٌق مساحة الدهلٌز فٌها، وربما كان كبر مساحة 

. األرض سبباً فً ذلك

 ،وٌحتوي جداره الؽربً على شباك كبٌر ٌؤخذ شكبلً مستطٌبلً رأسً الوضع

زخرفة على شكل  ةشرابح خشبٌة مفرغبم، ؼطً 7ٖ.ٕمعقود بعقد موتور ارتفاعه 

.  والنجمة رباعٌة الرإوس، ٌقابله فً الضلع الشرقً شباك نفذ بذات الطرٌقة،الدابرة

 إلى ٌفضً ،م8ٖ.ٙأما الجدار الجنوبً فقد نفذ به مدخل معقود بعقد مدبب سعته 

 ،مٓٙ.ٓٔ ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل طوله من الشرق إلى الؽرب :ممر

م، فتح بمنتصؾ جداره الؽربً مدخل ثان ٖٖ.٘وعرضه من الشمال إلى الجنوب 

، وفتح فً الجدار الشرقً مدخل معقود بعقد مدبب، (9٘ٔ)لوحة رقم (مدخل النساء)

المساحة، ٌمكن من خبلله الوصول إلى القسم  ٌفضً إلى ممر مستطٌل الشكل صؽٌر

 وفً الجدار الجنوبً فتح بابان بجانبهما منوران كبٌران مستطٌبل .الخاص بالخدم

 ، ؼطٌا بشرابح خشبٌة مفرؼة، وضع رأسًٌن فًن موتوردي معقودان بعق،الشكل

 وفتح بالطرؾ الؽربً من الجدار الشمالً .على شكل دوابر ونجوم رباعٌة الرإوس

الذي ٌقع فً الركن الشمالً :  ٌإدي إلى المجلس،باب مستطٌل الشكل رأسً الوضع

الؽربً من تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طول 

م، 8٘.ٗم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب ٓ٘.ٙضلعه من الشمال إلى الجنوب 

، فتح فً جداره الؽربً ثبلث سمٖٓ أرضٌة الممر والدهلٌز بمقدارٌرتفع عن مستوى

 معقودة بعقود موتورة، تفتح على شارع إٌاس ، رأسٌة الوضع،نوافذ مستطٌلة الشكل

 األسفل عبارة ؛ قسمت إلى ثبلثة أقسام،بن رباب، ؼطٌت فراؼاتها بشبابٌك خشبٌةا
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 ، ٌعلوها الجزء األوسط، نفذت بطرٌقة التجمٌع والتعشٌق،عن شرابح خشبٌة صؽٌرة

 ٌشتمل على درؾ الشبابٌك والقبللٌب، وقد ؼطٌت بالزجاج، ٌعلوها الشراعة هوو

وهذا ) وقد نفذ بها شرابح خشبٌة صؽٌرة نفذت بطرٌقة التجمٌع والتعشٌق، ،والعقد

الوصؾ ٌنطبق على جمٌع الشبابٌك الموجودة فً واجهات المنزل األربعة التً تؤخذ 

ثبلثة على  الضلع الشمالً للمجلس احتوى و.(، مع اختبلؾ األطوالذات الشكل

 معقودة بعقود موتورة تطل على ساحة ، رأسٌة الوضع،شبابٌك مستطٌلة الشكل

  ثبلثة شبابٌك مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضعٌحتوى علىنصٌؾ، أما الضلع الشرقً ؾ

 وجمٌع شبابٌك الدور .(ٖٙٔ)لوحة رقم  (الدهلٌز) تفتح على معقودة بعقود موتورة

. األرضً المطلة على الخارج مدعمة بمصبعات حدٌدٌة زٌادة فً األمان

ن األولى ؼرفة الجلوس اوٌقابل المجلس فً الجهة الشرقٌة من المنزل ؼرفت

 طول ضلعها من الشرق ،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل: (المقعد)

ن يم، ٌصعد إلٌها بدرجتٕ٘.ٖم، وعرضها من الشمال إلى الجنوب ٓ٘.ٗإلى الؽرب 

 روشان  على ضلعها الشرقًاحتوىعن طرٌق الباب الواقع فً ضلعها الجنوبً، 

، وفً الركن الشمالً الشرقً من (ٓ٘) شكل رقم ،ٌطل على ساحة نصٌؾ الشرقٌة

ٌفتح فً ضلعها الؽربً المدخل الخاص : تخطٌط الدور األرضً توجد ؼرفة الطعام

شباك مستطٌل الشكل رأسً الوضع معقود بعقد على جدار الشرقً احتوى بها، و

 فٌقع فً الجهة :أما الحمام.  ٌماثله فً الجدار الشمالً شباك فتحموتور، وكذلك

م، 7ٓ.ٌٕتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طولهو ،الؽربٌة من كتلة السلم

سً أ ر، مستطٌل الشكل صؽٌرشباكعلى  جداره الجنوبً احتوىم، ٓٗ.ٔوعرضه 

  .الوضع

: وفً الجزء الجنوبً الشرقً من تخطٌط المنزل ٌوجد الجناح الخاص بالخدم

 ومنزل ، ومنزل باعشن،والذي ال نجده إال فً المنازل الكبٌرة كمنزل نصٌؾ

نورولً، وٌعد من ممٌزات عمارة منازل جدة فً العصر العثمانً، وٌمكن الوصول 

عن طرٌق ممر من الدور األرضً للمنزل طول  إلٌه عن طرٌق سلم صؽٌر، أو

م، مما ٓٗ.ٔوعرضه من الشرق إلى الؽربم، 9ٓ.ٗضلعه من الشمال إلى الجنوب

 المنزل الربٌسة، مما ٌعطً طابعاً أدوارٌجعل حجرات الخدم معزولة تماماً عن بقٌة 

وتستخدم لتخزٌن : ؼرفة التخزٌن: ه إلى آخر،وأهم ؼرؾدورممٌزاً ٌختلؾ من 

 طولها من ،األرزاق أو كمستودع، وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل
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رها ا جداحتوىم، ٓٔ.ٕ وعرضها من الشرق إلى الؽرب،م7ٓ.ٙالشمال إلى الجنوب

 معقود بعقد موتور، وعلى ٌمٌنها ، رأسً الوضع،شباك مستطٌل الشكلعلى الجنوبً 

، ٌإدي (ٓ٘)ممر صؽٌر ٌنخفض بمقدار درجة واحدة عن مستوى الجناح، شكل رقم 

 وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل .تستخدم لنوم الخدمالتً : إلى ؼرفة المبٌت

 وعرضها من الشرق إلى الؽرب ،م9ٓ.ٖ طولها من الشمال إلى الجنوب،الشكل

 احتوى جدارها الشرقً على شباكٌن مستطٌلً الشكل، رأسًٌ الوضع م،ٖ٘.ٖ

فٌتكون تخطٌطه من مسقط :  أما الحمام الخاص بالخدم.معقودٌن بعقدٌن موتورٌٌن

على  جداره الشرقً احتوىم، ٓٗ.ٔم، وعرضه 7٘.ٕأفقً مستطٌل الشكل طوله 

(. ٓ٘)سً الوضع، شكل رقم أشباك صؽٌر مستطٌل الشكل ر

وٌوجد لجناح التخدٌم سلم خاص من الدور األرضً حتى الدور الخامس ٌستخدمه 

 دون االختبلط مع بقٌة أفراد المنزل أثناء تحركاتهم، وٌنخفض ارتفاع ؼرؾ ء،الخدم والسقا

 أما ؼرؾ المنزل فٌبلػ .م7ٓ.ٕ حٌث ٌبلػ ارتفاعها ،الخدم عن مستوى بقٌة ؼرؾ المنزل

، ٌتوسطها صرر خشبٌة (()دمس)م تقرٌباً، سقفت بسقؾ خشبً مسطح 8ٖ.ٙارتفاعها 

  (.ٓ٘)، شكل رقم (ٙٙٔ)رقم مخروطٌة الشكل، ٌتدلى منها ثرٌا، لوحة

: الدور األول

 التً تتكون من جناحٌن طول كل جناح :كتلة السلمٌتم الوصول إلٌه عن طرٌق 

م، مقسمة إلى عدد من الدرجات الحجرٌة، المحمولة على دعامات خشبٌة ٘ٔ.7

 ٌمتد من الدور األرضً حتى الدور ،دابرٌة مثبتة فً عمود حجري مستطٌل الشكل

م، وقد حرص المعمار على خفض ارتفاع الدرجات بحٌث 9٘.ٔالخامس، عرضها

حٌث ٌمكن للخٌل والجمال المحملة  ) لتسهل الصعــود ؛سمٌٕٔبلػ متوسط ارتفاعها 

 وتعتبر هذه ،(ٗٙٔ)باألرزاق أن تصعد إلى األدوار العلوٌة، دون مشاكل، لوحة رقم 

، كما حرص (مٌزة من ممٌزات هذا المنزل التً تخصه دون ؼٌره من منازل جدة

، المعمار على تهوٌة وإضاءة كتلة السلم بفتح ثبلثة مناور فً الجهة الجنوبٌة للسلم

الشرقٌة مستطٌلة الشكل واحد فً الجهة  و، الجهة الؽربٌةومنورٌن آخرٌن، واحد فً

م، أما ٕٗ.ٔ واتساعها،م9٘.ٖ ٌبلػ ارتفاعها ،رأسٌة الوضع معقودة بعقود موتورة

                                                 
ٌقوم المعماري بعد أن ٌرص جذوع الشجر على كامل سطح الؽرفة بتؽطٌتها بؤلواح من الخشب  ()

نظر ا، لبلستزاده ٔٓٔ ص،أعمال: الحارثً. الجٌد والمتنوع،  ترص بعرض السقؾ أو بطوله
.    من هذا البحث وما بعدها(ٖٖٙ)ص
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البسطة فٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طولها من الشرق إلى الؽرب 

 وتتشابه جمٌع بسطات الدرج فً .م8ٔ.ٔ وعرضها من الشمال إلى الجنوب،م٘٘.ٙ

.  التخطٌط مع اختبلؾ بسٌط فً المقاسات

وٌتكون تخطٌط الدور من عدد من الوحدات، أؼلبها خاص باستقبال الضٌوؾ 

الذي ٌقع فً منتصؾ الواجهة الشمالٌة، وٌتكون تخطٌطه من :المجلس الرئٌسٌتقدمها 

م، وعرضه من ٓٔ طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب،مسقط أفقً مستطٌل الشكل

ن يشباكعلى  جداره الشمالً احتوى، (٘ٙٔ)م، لوحة رقم ٘.7الشرق إلى الؽرب 

ا منوران م ٌعلوه،نين موتورين بعقدي معقود، رأسً الوضع، الشكليمستطٌل

ن ٌبدأ من ادابرٌان، لؽرض زٌادة اإلضاءة، والتهوٌة داخل الفراغ، ٌتوسطهما روش

 لوحة رقم ،م، وٌرتفع حتى نهاٌة الدور الثان7ً٘.ٔمستوى أرضٌة المجلس بعمق 

 وقد فتح به باب الدخول إلى المجلس، وفتح عن ٌمٌنه ،، ٌقابله الجدار الجنوبً(ٗ٘ٔ)

 ؼطً بشرابح خشبٌة ، معقود بعقد موتور، رأسً الوضع،شباك كبٌر مستطٌل الشكل

 وقد نفذ ، ٌعلوه منور مستدٌر الشكل،منجور مثمنعلى شكل نفذت بطرٌقة الخرط 

 وفً الجدار الشرقً .(ٗ٘ٔ) لوحة رقم ،شباك مماثل لهذا الشباك عن ٌسار الروشان

 معقود بعقد ،الوضع  رأسً،فتح فً الطرؾ الشمالً منه شباك كبٌر مستطٌل الشكل

 ٌطل على شارع إٌاس بن رباب، وفً الطرؾ الجنوبً منه باب ٌإدي إلى ،موتور

والذي ٌقع فً الركن الشمالً الشرقً من : الشرقً المجلسممر مستطٌل ٌإدي إلى 

 طوله من الشرق ، مستطٌل الشكل،تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً

جداره الشمالً احتوى م، ٓٗ.ٗ وعرضه من الشمال إلى الجنوب،م8٘.7إلى الؽرب 

 أكبرها ، معقودة بعقود موتورة، رأسٌة الوضع،ثبلثة شبابٌك مستطٌلة الشكلعلى 

 ، رأسٌا الوضع،الشباك األوسط، وفً الجدار الشرقً شباكان مستطٌبل الشكل

، ٌقابلهما فً الجدار الؽربً دوالبان حابطٌان مستطٌبل ين موتوريمعقودان بعقد

 وقد زٌن ، وفً الجدار الجنوبً فتح فً منتصفه مدخل المجلس. رأسٌا الوضع،الشكل

 الخرط منجور مثمن، طرٌقة زخرفت واجهتها ب، معقودة بعقد موتورةأعبله بشراع

 أما الجدار الؽربً ففتح فً الطرؾ .نان كبٌرا وعلى ٌساره منور،وعلى ٌمٌن الباب

 ٌطل من ، معقود بعقد موتور، رأسً الوضع، مستطٌل الشكل،الشمالً منه شباك كبٌر

خبلله على ساحة نصٌؾ، أما الطرؾ الجنوبً من الجدار ففتح به باب ٌإدي إلى 

خطط الدور، وٌتكون تالذي ٌقع فً الركن الشمالً الؽربً من : الغربً المجلس
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م، ٘.ٙ طوله من الشرق إلى الؽرب ،تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

ثبلثة شبابٌك على  جداره الؽربً احتوىم، 8٘.ٗوعرضه من الشمال إلى الجنوب 

 ثبلثة علىالجدار الشمالً واحتوى  تشبه بقٌة شبابٌك المنزل، ة، موتورودمعقودة بعق

 معقودة بعقد موتور، أما الجدار الجنوبً ففتح ، رأسٌة الوضع،شبابٌك مستطٌلة الشكل

 رأسً ،به الباب المإدي إلى الصفة، وفً طرفه الؽربً فتح شباك مستطٌل الشكل

 ين مستطٌلين حابطًيدوالبعلى الجدار الشرقً احتوى  معقود بعقد موتور، و،الوضع

 وضع فٌها رفوؾ من الخشب ٌن موتورٌن  بعقدٌنالشكل رأسً الوضع معقود

ٌتكون تخطٌطها من مسقط : صالةوٌوجد أمام المجلس الشرقً ، وؼطٌت بالزجاج

 وعرضها من الشمال إلى ،مٕ٘.8 طولها من الشرق إلى الؽرب ،أفقً مستطٌل الشكل

م، وقد قسمت مساحتها إلى قسمٌن بواسطة حاجز من الخشب ٖٓ.ٖالجنوب 

 (.ٔ٘) شكل رقم ، ٌفتح من خبللها الممر على روشان مكشوؾ،المزخرؾ

 طولها من الشرق ،فٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل: الصفةأما 

جدارها احتوى م، ٖ٘.٘ وعرضها من الشمال إلى الجنوب ،م7٘.ٓٔإلى الؽرب 

ثبلثة شبابٌك مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع معقودة بعقود موتورة، على الؽربً 

 وهو صؽٌر ٌفضً إلى ،وبجدارها الشرقً فتح بابان أحدهما فً الطرؾ الشمالً

الصالة، ومنها إلى المجلس الربٌس، أما الباب الواقع فً الطرؾ الجنوبً فٌفضً إلى 

الذي هوو: التخدٌم جناحلى إالممر الذي من خبلله ٌمكن الوصول إلى كتلة السلم، أو

ٌقع فً الركن الجنوبً الشرقً من تخطٌط الدور، وٌتم الوصول إلٌه عن طرٌق 

عن طرٌق بسطة السلم، وٌمثل دور  الممر الفاصل بٌن الجناح والمجلس الشرقً، أو

، ٌتكون تخطٌطه من مسقط (ٕ٘) شكل رقم خاص بالخدم (مٌزان)متوسط متكرر 

 وعرضه من الشرق إلى ،م7٘.ٙ طوله من الشمال إلى الجنوب،أفقً مستطٌل الشكل

 ، رأسً الوضع،شباك مستطٌل الشكلعلى  جداره الجنوبً احتوى ،م٘ٔ.ٕالؽرب 

 الخاصة بالخدم فتقع فً الجهة الشرقٌة من تخطٌط النوم غرفةمعقود بعقد موتور، أما 

 وعرضها ،م9٘.ٖ طولها ، ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل:الجناح

.  فتح بضلعها الشرقً شباك معقود بعقد موتور،م٘٘.ٖ

تقع فً الركن الجنوبً الؽربً من تخطٌط الدور، وٌتكون : المبٌت غرفة

 طول ضلعها من الشمال إلى ،تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

  على جدارها الجنوبًاحتوىم، 8ٓ.ٖم وعرضها من الشرق إلى الؽرب7.7ٓالجنوب
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ن، وفً الجدار الؽربً فتح ثبلثة شبابٌك معقودة ين موتورين بعقدين معقوديشباك

 أما الجدار الشمالً فٌحتوي على دوالب . أكبرها الشباك األوسط،بعقود موتورة

 الجدار الشرقً باب ٌوصل إلى ممر تح فً رأسً الوضع، وؾ،حابطً مستطٌل الشكل

 ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً ، مجاور لؽرفة المبٌتحماممن خبلله ٌوصل إلى 

م، فتح بجداره الشمالً باب ٓٗ.ٔم، وعرضه 79.ٕ طول ضلعه ،مستطٌل الشكل

 مستطٌل الشكل ،شباك صؽٌرعلى جداره الجنوبً  واحتوى الدخول إلى الحمام،

(. ٔ٘) رقم شكلرأسً الوضع، 

: الدور الثانً

من خبلل معرفة وظابؾ الؽرؾ نلحظ أن هذا الدور قد خصص كذلك الستقبال 

 جمٌعها مجالس ،الضٌوؾ، حٌث ٌوجد بالجزء الشمالً من تخطٌط الدور ثبلث ؼرؾ

 ،ٌشؽل منتصؾ الجزء الشمالً: الرئٌس المجلسكما فً الدور األول، ٌتوسطها 

 طول ضلعه من الشمال إلى ،وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، ٌتوسط ضلعه الشمالً الروشان ٓ٘.7 وعرضه من الشرق إلى الؽرب،مٓٔالجنوب

م، وفتح على ٕٓ.٘ وارتفاع،م7ٗ.ٖ وعرض ،مٓ٘.ٕالممتد من الدور األول بعمق

 ٌن معقودان بعقد، رأسٌا الوضع،ٌمٌن الروشان وعلى ٌساره شباكان مستطٌبل الشكل

 ،ن لؽرض زٌادة التهوٌةان ٌطبلن على ساحة نصٌؾ، وٌعلوها منوران دابرييموتور

ن ين معقودي شباك علىىفاحتو أما الجدار الجنوبً .واإلضاءة، وتجمٌل الواجهة

 ،، ٌتوسطهما فتحة كبٌرة معقودة بعقد موتور دابرٌانن، ٌعلوها منورانين موتوريبعقد

ٌتم من خبللها الدخول إلى المجلس، وفتح فً جداره الؽربً فً الطرؾ البارز عن 

 ٌطل على  معقود بعقد موتور،، رأسً الوضع،سمت الجدارة شباك مستطٌل الشكل

.  ٌقابله فً الطرؾ البارز من الضلع الشرقً شباك مماثل له،  إٌاس بن ربابشارع

ٌقع فً الركن الشمالً الؽربً من تخطٌط الدور، وٌتكون : الغربً المجلس  

م، ٓ٘.ٙ طوله من الشمال إلى الجنوب،تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

 ،ثبلثة شبابٌكعلى  جداره الؽربً احتوىم، 8٘.ٗوعرضه من الشرق إلى الؽرب 

 ، معقودة بعقود موتورة، رأسٌة الوضع، الشكلة وجمٌعها مستطٌلها،أكبرها أوسط

 األوسط  الشباكن على ٌمٌن وٌسارين الواقعي وٌعلو الشباك،تشبه بقٌة شبابٌك المنزل

 على الجدار الشمالً احتوى على شارع إٌاس بن رباب، وانفتحيمنوران دابرٌان 

، ٌعلوها ثبلثة ةد موتوروثبلثة شبابٌك مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع معقودة بعق
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 على الجدار الشرقً احتوى و.(7٘ٔ) لوحة رقم  الشكل،مناور حابطٌة دابرٌة

 باب  فً الطرؾ الجنوبً للجدار، ٌلٌهماٌن موتورقدٌن بعٌن معقودٌن حابطًٌندوالب

وفً الجدار  معقود بعقد موتور، ٌعلوه منور دابري ٌفتح على المجلس الربٌس،

 ، رأسً الوضع،عن سمت الجدار شباك مستطٌل الشكل الجنوبً فتح فً طرفه البارز

 ،مقعود بعقد موتور، أما فً طرفه الشرقً فٌوجد فتحة الباب المإدي إلى المجلس

(. ٖ٘) رقم ، شكلوالموصل إلى الصفة

ٌقع فً الركن الشمالً الشرقً من تخطٌط الدور، وٌتكون : الشرقً المجلس

م، 8٘.7 طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب،تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

ثبلثة شبابٌك على جداره الشمالً احتوى م، ٓٗ.ٗوعرضه من الشمال إلى الجنوب 

 وٌعلو ها معقودة بعقود موتورة، أكبرها أوسط، رأسٌة الوضع،مستطٌلة الشكل

ن بعقدٌن ان معقودان مناور دابرٌة، وفً الجدار الشرقً فتح شباكين الباقًيالشباك

ن ين حابطًي دوالب على الجدار الؽربًواحتوىن، اا منوران دابريمموتورٌن، ٌعلوه

  على الجدار الجنوبًواحتوى .ةد موتورون بعقي معقود،مستطٌلال شكل انٌؤخذ

وفً منتصؾ الجدار . ن بعقدٌن موتورٌن، ٌعلوهما منوران مستدٌرانين معقوديشباك

 طوله ،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل: الصالةباب ٌإدي إلى 

التً تقع فً : جدار الؽربً باب ٌإدي إلى الصفةالم، فتح فً ٖٓ.ٖم، وعرضه ٕ٘.8

 ٌتم الوصول إلٌها عن طرٌق الدرج الربٌس بواسطة ،الجزء الؽربً من تخطٌط الدور

 ، وٌتكون تخطٌطهما من مسقط أفقً مستطٌل الشكل،ن فً ضلعها الجنوبًيمدخل

م، وعرضها من الشمال إلى الجنوب 7٘.ٓٔطول ضلعها من الشرق إلى الؽرب 

ثبلثة شبابٌك معقودة بعقود موتورة، وفً الجدار على  جدارها الؽربً احتوىم، ٖٓ.٘

الشرقً فتح  فتحة معقودة بعقد موتور، أما الجدار الشمالً ففتح فٌه باب ٌإدي إلى 

 الخرط ةطرٌقب منفذةت بشرابح خشبٌة ي معقودة ؼطةالمجلس الؽربً، ٌعلوه شراع

(. ٖ٘)منجور مثمن، شكل رقم على شكل 

 وٌتكون ،تقع فً الركن الجنوبً الؽربً من تخطٌط الدور :المبٌت غرفة 

تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، طول ضلعها من الشمال إلى الجنوب 

ثبلثة على  جدارها الؽربً احتوىم، 8ٓ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب 7.7ٓ

 معقودة بعقود موتورة، أكبرها الشباك ، رأسٌة الوضع،شبابٌك مستطٌلة الشكل

  علىجدارها الجنوبًاحتوى ا مناور دابرٌة، ماألوسط، أما الشباكان اآلخران فٌعلوه
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 الشكل معقودٌن بعقدٌن موتورٌن، وفً الجدار الشمالً فً الجزء يشباكٌن مستطٌل

 معقود بعقد موتور، وفً ذات ، رأسً الوضع،الؽربً منه فتح شباك مستطٌل الشكل

 الضلع أما معقود بعقد موتور، ، رأسً الوضع،الضلع دوالب حابطً مستطٌل الشكل

فبل ٌختلؾ كثٌراً :  أما جناح التخدٌم.(ٖ٘)الشرقً فٌوجد به باب الدخول، شكل رقم 

 .عن الموجود فً الدور األرضً واألول، مع اختبلؾ بسٌط فً مساحات الؽرؾ

: الدور الثالث

من خبلل وظابؾ الؽرؾ بهذا الدور نلحظ أنه قد خصص ألهل المنزل 

التً تمثل فً : ، كما ٌبدأ فً هذا الدور تؽٌٌر نظام الؽرؾ بإحداث الخارجة(الحرملك)

 فً الدور الثانً، وٌتكون تخطٌطها من مسقط الرئٌس المجلستخطٌطها تخطٌط 

م، وعرضها من ٓٔ طول ضلعها من الشمال إلى الجنوب، مستطٌل الشكل،أفقً

م، فتح فً جدارها الشمالً خمسة مناور مستطٌلة الشكل ٓ٘.7الشرق إلى الؽرب

 تطل على ساحة نصٌؾ، ؼطٌت فراؼاتها ، معقودة بعقود موتورة،رأسٌة الوضع

بشرابح خشبٌة نفذت بطرٌقة التعشٌق، أما جدرانها الشرقً والؽربً فقد فتح فً 

ن فً ي بواقع منور، مناور تشبه المناور المفتوحة فً الجدار الشمالًٌنها الشمالًاطرؾ

ي الوضع ين رأسين كبٌري شباكفاحتوت على ٌن الجنوبًاهاكل جدار، أما طرؾ

ن، ٌلٌهما بابان ٌفتح أحدهما على المجلس ين موتورين بعقدي الشكل معقوديمستطٌل

 واآلخر على المجلس الؽربً، أما الجدار الجنوبً ففتح به باب الدخول إلى ،الشرقً

(. ٗ٘) شكل رقم ،المجلس عبر الصفة

 وٌتكون ،فً الركن الشمالً الؽربً من تخطٌط الدورفٌقع   الغربً المجلس 

 ،مٓ٘.7تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب 

م، وقد استعاض المعمار عن الجدران المبنٌة ٘٘.٘وعرضه من الشرق إلى الؽرب 

الخشب لتخفٌؾ األحمال على بمن الحجر كما فً األدوار السابقة، بتصمٌمها 

 جمٌع الجدران الخارجٌة لهذا المجلس، والمجلس الشرقً من صممت ؾ،األساسات

لٌب ال والضوء إلى داخل الفراغ عن طرٌق الق،الخشب، لدخول أكبر كمٌة من الهواء

والزجاج، وفتح فً الطرؾ الشرقً من الجدار الجنوبً باب ٌإدي إلى الصفة، وفً 

(. ٗ٘) شكل رقم،الطرؾ الجنوبً من الجدار الشرقً باب آخر ٌإدي إلى الخارجة

فٌقع فً الركن الشمالً الشرقً من تخطٌط هذا الدور، : الشرقً المجلس 
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 طول ضلعه من الشرق إلى ، مستطٌل الشكل،وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً

م، ال تختلؾ جدرانه فً طرٌقة ٘م، وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٘ٔ.8الؽرب

 الؽربً ه كما ذكرنا سابقاً، وقد فتح باب فً جدار،البناء عن جدران المجلس الؽربً

، أما الجزء الجنوبً فقد فصل بحاجز خشبً مزخرؾ بطرٌقة الخارجةٌفتح على 

. الخرط، وفتح به بابان معقودان بعقدٌن موتورٌن

ٌماثل تخطٌطها تخطٌط الصفة الموجودة فً الدور الثانً، وٌتكون : الصفة

م، 7٘.ٓٔ طوله من الشرق إلى الؽرب ،تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

 ثبلثة شبابٌك  على جدارها الؽربًاحتوىم،ٖٓ.٘وعرضه من الشمال إلى الجنوب 

 معقودة بعقود موتورة، أكبرها الشباك األوسط، وفتح ، مستطٌلة الشكل،رأسٌة الوضع

 معقود بعقد ، رأسً الوضع،فً جدارها الجنوبً بابان ٌتوسطهما دوالب حابطً

 عبارة عن شباكٌن ، أربع فتحات الوسطى على الشمالًها جدارواحتوىموتور، 

معقودٌن بعقود موتورة ٌفتحان على الخارجة، ٌعلوها حشوة خشبٌة معقودة، أما 

 معقودة بعقود موتورة، ة ٌعلوهما شراع،حتوٌان على بابٌنتالفتحتان الطرفٌتان ؾ

. زخرفت بطرٌقة الخرط

 وٌتكون تخطٌطها من مسقط ،فبل تختلؾ عنها فً الدور الثانً: المبٌت غرفة 

م، وعرضها من الشرق 7.9ٓ طولها من الشمال إلى الجنوب ،أفقً مستطٌل الشكل

ثبلثة شبابٌك مستطٌلة الشكل رأسٌة على  جدارها الؽربً احتوىم، 9ٓ.ٖإلى الؽرب 

، وفً الطرؾ الجنوبً من الجدار فتحة كبٌرة مستطٌلة ةالوضع معقودة بعقود موتور

 ولكن الرتفاع المكان استعاض المعمار ،الشكل ربما كان الهدؾ منها وضع روشان

 رأسً الوضع، وٌلحظ عدم توافق شكله مع ،عن الروشان بشباك كبٌر مستطٌل الشكل

 وفً الجدار الجنوبً نجد ،بقٌة الشبابٌك فً ذات الواجهة أو فً بقٌة واجهات المنزل

مثل هذا الشباك، وربما كان ؼرض المعمار من توسٌع فتحات النوافذ فً هذه الؽرفة، 

 اً السماح بإدخال أكبر كمٌة من الهواء إلى داخل الؽرفة، وخاصة أن موقعها ٌمثل ملقاؾ

ثبلثً الواجهات لجهة الشمال والؽرب والجنوب، وفً الجدار الشمالً فتح فً طرفه 

، وفً الجدار الشرقً فتح باب الدخول  بن ربابالؽربً شباك ٌفتح على شارع إٌاس

 رأسً الوضع، ، وبجانبه من جهة الجنوب دوالب حابطً مستطٌل الشكل،إلى المبٌت

 طول ، الخاص بجناح النوم فٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكلالحمامأما 

 احتوىم، ٕ٘.ٔم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب ٗضلعه من الشمال إلى الجنوب 

(. ٗ٘) شكل رقم ،سً الوضعأ ر،شباك صؽٌر مستطٌل الشكلعلى جداره الجنوبً 
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فٌتكون من حجرة مبٌت ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل  :التخدٌم جناح   

 من الشرق إلى الؽرب ام، وعرضهٖ٘.ٗ ب من الشمال إلى الجنواالشكل طول ضلعه

 ، رأسٌة الوضع، ثبلثة شبابٌك مستطٌلة الشكل على جدارها الشرقًاحتوىم، 7٘.ٖ

وٌتكون تخطٌطه : الحمام وفً الجزء الشرقً من الجناح ٌوجد ،معقودة بعقود موتورة

م، 9ٓ.ٕ طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب ،من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، فتح فً جداره الشرقً شباك مستطٌل ٖ٘.ٔوعرضه من الشرق إلى الؽرب 

(. ٗ٘) شكل رقم ،سً الوضعأ ر،الشكل

 فً الجهة الشرقٌة من كتلة السلم، ٌؤخذ تخطٌطه مسقطاً أخركما ٌوجد حمام 

م، وعرضه من ٙٔ.ٕ طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب ، مستطٌل الشكل،أفقٌاً 

(. ٗ٘) شكل رقم ،مٕ٘.ٔالشرق إلى الؽرب 

: الدور الرابع

 وإنما ٌتكون تخطٌطه من ،ال ٌشتمل تخطٌط هذا الدور على كامل مساحة  الدور

 ،وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل: الرئٌس المطبخ األولى ،وحدتٌن

م، 8ٓ.ٖم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب88.٘طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب 

سم معقودة 9ٓ والؽربً دخبلت عمٌقة بطول ، والشرقً،فتح فً جدرانه الجنوبً

 ، ٌعلوها مناور مستدٌرة ومستطٌلة،بعقود موتورة، تستخدم ألؼراض الطبخ والتخزٌن

لؽرض التهوٌة وإدخال الضوء، وفً الضلع الشمالً للمطبخ ٌوجد مكان الفرن، وفً 

طول ضلعها من الشمال إلى : مخزنالجزء الؽربً من المطبخ ٌوجد ؼرفة صؽٌرة 

أما الوحدة ، م، وال تحتوي على مناور أو فتحات٘ٔ.ٔم، وعرضها 7٘.ٗالجنوب 

شكل  ،ر وٌقع فً  الجزء الجنوبً الشرقً من تخطٌط الدو،الثانٌة فتمثل جناح التخدٌم

(. ٘٘)رقم

: الدور الخامس

ٌتكون : حجرةهذا الدور على سقؾ مسروق، وٌتكون من تخطٌط ٌقوم 

 طول ضلعها من الشمال إلى الجنوب ،تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

 شباك  علىجدارها الشرقًاحتوى م، 8ٓ.ٖم وعرضها من الشرق إلى الؽرب 8ٖ.ٗ

معقود بعقد موتور، أما الجدار الؽربً فقد فتح فً طرفه الشمالً باب ٌإدي إلى 

 ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب :ةطرق

ٌوجد فً الجهة ( ٙ٘ )شكل رقمم، ٖٓ.ٕم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب 8ٓ.ٖ

 وهً ؼرفة مرتفعة عن ، منها سلم ٌإدي إلى السطح، والذي ٌمٌزه الطٌرمة،الؽربٌة

مستوى السطح ٌصعد إلٌها بدرج، وقد صممت جدرانها بالكامل من الخشب، وتعرؾ 

 (.7٘)، شكل رقم(9ٙٔ)  لوحة رقم،بـالكشك
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: منزل نور ولً: ثانٌاًال 

، وٌتكون تخطٌطه (ٔٔ)، خرٌطة رقم ٌقع فً حارة المظلوم أمام مسجد المعمار

 ،م9ٓ.ٕٔالعام من مسقط أفقً ؼٌر منتظم األضبلع، ٌبلػ طول واجهته الشمالٌة 

م، أما الواجهة الشرقٌة فمبلصقة 7م، والواجهة الجنوبٌة ٕٓ.ٕٔوالواجهة الؽربٌة 

، وٌتكون المنزل من ستة أدوار كؤحد أعلى المنازل (وقؾ الشٌخ داود طبٌلة)لجار 

المبنٌة فً جدة فً أواخر العصر العثمانً، بنٌت جدرانه من الحجر الجٌري بطرٌقة 

المدامٌك، وسقؾ بالخشب، وٌوجد للمنزل ثبلثة مداخل مدخل فً الواجهة الشمالٌة
()

 ،

، ومدخل ثانوي ثالث فً الواجهة (ٓٙ) شكل رقم ،ومدخل فً الواجهة الؽربٌة

الجنوبٌة ٌخص جناح التخدٌم، وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً لواجهات المنزل وفراؼاته 

. الداخلٌة

 :اتـــــالواجه

تطل على شارع العلوي، وتمتد من الشرق إلى : (ةالربٌس)الواجهة الشمالٌة 

، كما احتوت (مدخل الرجال) المدخل الربٌس فتح بمنتصفهام، 9ٓ.ٕٔالؽرب بطول

 ستة أضبلع، ٌتكون منواجهتها على خمسة رواشٌن، روشان فً منتصؾ الواجهة  

 وٌعتمد على قاعدة مخروطٌة الشكل، بحٌث ٌعتبر من أجمل  الثالثٌبدأ من الطابق

 والتجدٌد فً ، رؼبة الصانع فً االبتكارعنن منازل جدة، وٌعطٌنا انطباعاً يرواش

 ٌنن الباقٌة فقد وزعت على طرفً الواجهة بواقع روشانيعمال الخشبٌة، أما الرواشاأل

، وتنتهً الواجهة عند نهاٌة الطابق (7ٓٔ)فً كل طرؾ من الواجهة، لوحة رقم 

 واحتوت ،(8٘)شكل رقم ،(7ٓٔ)الرابع بسواتر خشبٌة رأسٌة الوضع، لوحة رقم 

ن فً أعلى الطابق الرابع، وواحد فً وسط الواجهة ي شباك،الواجهة على ثبلثة شبابٌك

جهته ا أضٌفت إلى و، مستطٌل الشكل،أسفل القاعدة المخروطٌة، ٌؤخذ وضعاً أفقٌاً 

 وقد زٌنت واجهة الشباك بزخارؾ هندسٌة ، أفقٌة الوضع،مشربٌة مستطٌلة الشكل

 وهً ،مختلفة، كما ٌتمٌز بزخرفة فرٌدة من نوعها لم نشاهدها إال فً هذا الشباك

 .(7ٗٔ) لوحة رقم ،زخرفة الساعة محدداً فٌها مإشر الوقت وعقارب الساعة

تطل على شارع صؽٌر، ٌبلػ طولها من الشمال إلى : الواجهة الؽربٌة

                                                 
 ولكن تم إؼبلقه واستؽبلل موقعه فً فتح دكان الستثمار ،ٌعتبر هذا هو المدخل الربٌس للمنزل ()

(. 7ٓٔ)إطبللته على شارع تجاري مهم، لوحة رقم 
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م، وٌوجد بها المدخل الثانً والخاص بالنساء، الذي ٌؤخذ وضعاً رأسٌاً ٕٓ.ٕٔالجنوب

م، ٌعلوه منور حابطً 9ٖ.ٔم واتساعه ٓٗ.ٖ بعقد موتور ٌبلػ ارتفاعه اً معقود

 واحتوت الواجهة ، زٌنت فتحته بشرابح خشبٌة على شكل الزخرفة المشعة،مستدٌر

 معقودة ، رأسٌة الوضع، ثبلثة فً الدور األرضً مستطٌلة الشكل،على ثمانٌة شبابٌك

 أما بقٌة الشبابٌك فقد وزعت فً بقٌة الواجهة وهً معقودة بعقود ،بعقود نصؾ دابرٌة

(. 7٘ٔ) لوحة رقم ،موتورة

 ثبلثة فً الطرؾ الجنوبً واثنٌن فً ،نيكما احتوت الواجهة على خمسة رواش

عمارة منازل الطرؾ الشمالً، وتتمٌز بارتفاعها حٌث تعتبر من أطول الرواشٌن فً 

متد من نهاٌة الدور األرضً إلى الدور الخامس فً العصر العثمانً، حٌث يجدة 

. ، وتنتهً الواجهة بشرفات رمحٌة لتزٌٌن نهاٌة المنزل(79ٔ)لوحة رقم 

تطل على شارع صؽٌر ٌرتبط من جهة الشرق بشارع إٌاس : شرقٌةالواجهة ال

م، وربما كان 7 عرضها حٌث ٌبلػ ،بن رباب، وتعتبر صؽٌرة بالنسبة لحجم العمارةا

عدم امتبلك مساحة أكبر أجبر المعمار على الخروج بهذه المساحة من الواجهة، وقد 

 شبابٌك مستطٌلة الشكل : انحصرت بٌن شكلٌن،عشر شباكاً أحد احتوت على عدد 

 ، رأسٌة الوضع،رأسٌة الوضع وهً كبٌرة فً الحجم، وشبابٌك مستطٌلة الشكل

 ٌمتد من أعلى ،ًمعقودة بعقود موتورة، كما احتوت الواجهة على روشان طوٌل جدا

باإلضافة إلى عدد من المناور المختلفة  الطابق األرضً إلى نهاٌة الطابق الرابع ،

 .األشكال بٌن الصؽٌر والكبٌر

 فمبلصقة للجار، وقد استؽل المعمار الجزء المرتفع عن: جنوبٌة الواجهة ال

 بفتح عدد من الشبابٌك المستطٌلة الشكل الصؽٌرة نسبٌاً حٌث ، سطح الجارمستوى

 وإدخال الضوء فقط دون أن ٌكون الهدؾ منها النظر، حٌث ،فتحت لؽرض التهوٌة

نها تكشؾ سطح الجار، كما أنهى المعمار الواجهة بشرفات مسننة مبنٌة من الحجر إ

(. 99ٔ) لوحة رقم ،نافً طرفٌها مدخنت

: الفراغات الداخلٌة

:  الدور األرضً

: دهلٌز إلىٌفضً باب الدخول الواقع فً الواجهة الشمالٌة الذي تم إؼبلقه 

 طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب ،ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل
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مربعة الشكل : صالةم، ٌتعامد معه ٖ٘.ٖ وعرضه من الشرق إلى الؽرب ،م9ٗ.٘

الذي ٌتكون : م تربط بٌنه وبٌن الدهلٌز الخاص بمدخل النساءٖٔ.ٖطول ضلعها 

م، ٕٖ.٘ من الشرق إلى الؽرب ضلعه طول،تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، ٌوجد فً ركنه الجنوبً فتحة الصهرٌج٘ٙ.ٕوعرضه من الشمال إلى الجنوب 
()

 ،

وأمام الدهلٌز فً الجهة الشرقٌة منه ٌوجد الملقاؾ، وٌقع فً منطقة متوسطة من 

، وقد (8ٔٔ)تخطٌط المنزل، وٌمتد من الدور األرضً حتى سطح المنزل، لوحة رقم 

فتح فً جدرانه فتحات مستطٌلة الشكل معقودة لتساعد على إدخال أكبر كمٌة من 

: الغربً المجلسالهواء إلى الفراغ، وفتح فً الجدار الشمالً للدهلٌز باب ٌإدي إلى 

الذي ٌقع فً الركن الشمالً الؽربً من تخطٌط الدور، ٌصعد إلٌه بثبلث عتبات، و 

م، ٘٘.7ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب 

م، احتوى جداره الشمالً على روشان، وفً 7ٗ.ٖوعرضه من الشرق إلى الؽرب 

 بعقود نصؾ دابرٌة، وفً الجدار الجنوبً ةالجدار الؽربً فتح ثبلثة شبابٌك معقود

فٌقع فً الجزء الشمالً الشرقً من : المجلس الشرقًأما .(ٓٙ)فتحة الباب، شكل رقم

تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طوله من الشمال إلى 

على  جداره الشمالً احتوىم، 8ٓ.ٖم، وعرضه من الشرق إلى الؽربٕ٘.ٙالجنوب

 ولم ، رأسً الوضع، أما الجدار الشرقً فهو مبلصق للجار،شباك مستطٌل الشكل

، وفتح فً جداره الجنوبً باب ٌإدي إلى ؼرفة (ٓٙ) شكل رقم ،ٌفتح فٌه شًء

.    صؽٌرة ؼٌر منتظمة األضبلع، تستخدم كمخزن

 فٌشؽل الجهة الجنوبٌة من تخطٌط الدور، وٌشتمل على طرقة  أما القسم الداخلً

 طوله من ،ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل:  مرحاضتإدي إلى

 جداره احتوىسم، 9ٓم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب ٓٔ.٘الشمال إلى الجنوب 

ٌسبق المرحاض صالة  و رأسً الوضع،، شباك صؽٌر مستطٌل الشكل علىالشرقً

صؽٌرة تستخدم كمكان للوضوء، وفً الركن الجنوبً الؽربً من تخطٌط الدور ٌوجد 

.  تستخدم لحفظ األرزاق،ؼرفة تخلو جدرانها من الشبابٌك

 مكشوؾ فتح بجداره ، تخطٌط الدور على حوش مستطٌل الشكللكما اشتم

                                                 
أن . هـٖٓٗٔ/ 7/ ٕذكر الشٌخ عبد الرحٌم نور ولً عند زٌارتً له فً مكتبه بذات المنزل فً  ()

. الصهرٌج ٌشتمل على مساحة الدهلٌز الخاص بمدخل النساء، باإلضافة إلى مساحة المجلس الؽربً
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. الجنوبً باب، ٌفتح على الشارع، وقد أؼلق الباب اآلن

 على كتلة معمارٌة مستطٌلة الشكل،  الدرجلتؾيقع فً الجز الجنوبً، ي:  السلم

سم، تنتهً ٕ٘سم إلى ٘ٔم وارتفاع العتبات من ٖٓ.ٔوٌبلػ متوسط عرض الدرج 

(. ٓٙ)م شكل رقم ٘ٗ.ٔم وعرضها 7ٕ.ٖببسطة مستطٌلة طولها 

: الدور األول

ٌتشابه تخطٌط هذا الدور مع تخطٌط الدور األرضً وبقٌة أدوار المنزل، 

الذي ٌقع فً الركن الجنوبً الؽربً من تخطٌط الدور، وٌتكون : المطبخوٌسبقه 

م، 7٘.٘تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب

ن ين صؽٌريشباكعلى  جداره الؽربً احتوىم، ٓٔ.ٕوعرضه من الشرق إلى الؽرب

، وفتح فً الطرؾ الجنوبً لجداره (مصممتان حالٌاً ) ٌنن موتورين بعقديمعقود

 فٌحتوى علىالشرقً شباك كبٌر مستطٌل الشكل رأسً الوضع، أما الجدار الجنوبً 

 وقبل الوصول إلى الدور األول نلحظ وجود دخلة فً الجدار ،(ٔٙ) شكل رقم،روشان

 قاعدة مخروطٌة بها ثقب موصل بقصبة إلى تعتمد علىأمام باب الدخول، مستطٌلة 

الداخل، ٌسكب السقاء الماء فٌها دون أن ٌدخل إلى داخل الدور، وبالتالً تحفظ 

(. 8٘ٔ) لوحة رقم ،خصوصٌة أهل المنزل

ٌتكون تخطٌطه من مسقط :  ممرن ٌفتحان علىيأما مدخل الدور فٌتكون من باب

م، وعرضه من 97.ٖ طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب ، مستطٌل الشكل،أفقً

صالة موزعة تإدي إلى إلى  ٌإدي ،(ٔٙ) شكل رقمم،ٖٙ.ٔالشمال إلى الجنوب 

:  وهً كالتالً،وحدات الدور

ٌقع فً وسط الجهة الشمالٌة من تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه من : المجلس

م، وعرضه من 9ٗ.٘ طوله من الشمال إلى الجنوب ، مستطٌل الشكل،مسقط أفقً

 رأسً ،شباك مستطٌل الشكلعلى  جداره الشمالً احتوىم، ٖ٘.ٖالشرق إلى الؽرب 

 رأسً ،الوضع، وفتح فً الجدار الؽربً فً طرفه الشمالً شباك مستطٌل الشكل

 ٌقابله فً الطرؾ الجنوبً للجدار شباك ٌماثله تماماً ، معقود بعقد موتور،الوضع

 التً تقع فً الركن الشمالً الؽربً من (1) غرفة المعٌشة ٌتوسطهما باب ٌفتح على

 طول ضلعها من ،تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

 احتوىم، 7ٗ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب ٘٘.7الشمال إلى الجنوب 
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 ٌتوسطهما روشان كبٌر، ،ن فً الطرفٌن الشمالً والجنوبًيشباكعلى جدارها الؽربً 

 روشان ٌطل على مسجد المعمار، وفتح فً الجدار علىالجدار الشمالً احتوى و

ن، و فً الجدار الجنوبً باب الدخول، شكل ين موتورديالشرقً شباكان معقودان بعق

(. ٔٙ)رقم 

فتقع فً الركن الشمالً الشرقً من تخطٌط : (2)غرفة المعٌشة العائلٌة  أما

 طول ضلعها من الشمال ،ي مستطٌل الشكلقالدور، وٌتكون تخطٌطها من مسقط أؾ

  جدارها الشمالًاحتوىم، 8ٙ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽربٕ٘.ٙإلى الجنوب

 ثبلثة دوالٌب  على الشرقًها جداراحتوى روشان ٌطل على جامع المعمار، وعلى

 بعقود موتورة، ٌقابلها فً الجدار ةحابطٌة مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع معقود

 تؤخذ ذات الشكل أكبرها أوسطها، أما الجدار الجنوبً  حابطٌة،الؽربً ثبلثة دوالٌب

(. ٔٙ)ففتح به باب الدخول، شكل رقم 

تقع فً الجزء الؽربً من تخطٌط الدور، وتؤخذ تخطٌط الدهلٌز الخاص : الصفة

بمدخل النساء من الدور األرضً، مع زٌادة بسٌطة فً مساحة الؽرفة، وٌتكون 

 طول ضلعها من الشرق إلى الؽرب ،تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، تطل على الشارع بواسطة 8ٓ.ٖم، وعرضها من الشمال إلى الجنوب ٓٗ.٘

 جدارها الجنوبً واحتوى، (79ٔ) لوحة رقم ،روشان مستقل ٌفتح فً جدارها الؽربً

دوالب حابطً ٌقابله فً الجدار الشمالً باب الدخول إلى ؼرفة المعٌشة رقم على 

(. ٔٙ)، و فً الجدار الشرقً ٌوجد باب الدخول، شكل رقم (ٔ)

ٌتصدر منتصؾ الجهة الشرقٌة من تخطٌط الدور، : مطبخ داخلًكما ٌوجد 

وٌعتبر مطبخاً صؽٌراً، حٌث ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً ؼٌر منتظم األضبلع 

م شكل 8ٖ.ٕم والؽربً ٔٓ.ٖم، والشرقً 8ٔ.ٔم، والجنوبً ٔطول ضلعه الشمالً 

 (. ٔٙ)رقم 

: (الحمامات)دورات المٌاه 

ٌقع على ٌسار الداخل من باب الدور فً : ن األولياشتمل الدور على مرحاض

 طول ضلعه من ، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل،الجهة الجنوبٌة

 جداره احتوىم، ٖ٘.ٔم، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 8ٓ.ٖالشرق إلى الؽرب 

 ، وفً جداره الشمالً باب الدخول،شباك مستطٌل الشكل رأسً الوضععلى الجنوبً 
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أما الثانً فٌوجد فً الجهة الشرقٌة من تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه من مسقط 

م، وعرضه من 7ٓ.ٔ طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب ، مستطٌل الشكل،أفقً

. (ٔٙ)شكل رقم  ،م٘ٗ.ٔالشرق إلى الؽرب 

:  الدور الثانً

من خبلل وظابؾ الفراؼات الداخلٌة للدور، نجد أنه خصص كذلك الستقبال 

 ٌفصل بٌن مطبخالضٌوؾ، وٌمكن الوصول إلٌه عن طرٌق كتلة السلم،  ٌسبقه 

 طوله من الشمال إلى ،الدورٌن، ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

  جداره الجنوبًاحتوىم، ٓٔ.ٕ وعرضه من الشرق إلى الؽرب ،م7٘.٘الجنوب 

 ، روشان وفتح فً الطرؾ الجنوبً لجداره الشرقً شباك كبٌر مستطٌل الشكلعلى

، ٌلً المطبخ سلم (ٕٙ)رأسً الوضع، وفً الطرؾ الشمالً باب الدخول، شكل رقم 

 والذي ٌشبه فً تخطٌطه تخطٌط الدور األول ،ٌصعد منه إلى وحدات الدور الثانً

:  وتتكون وحداته من التالً

ٌتصدر منتصؾ الجزء الشمالً لتخطٌط الدور، ٌتكون تخطٌطه من : المجلس

م، وعرضه 9ٗ.٘ طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب ،مسقط أفقً مستطٌل الشكل

 ،روشان مضلع الشكلعلى  جداره الشمالً احتوىم، ٖ٘.ٖمن الشرق إلى الؽرب 

، وفً الجدار (77ٔ) قاعدة مخروطٌة، ٌطل على جامع المعمار، لوحة رقم يذ

الشرقً ثبلثة دوالٌب حابطٌة مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع معقودة بعقود موتورة، 

ن بعقود ي الوضع معقودي رأسً، الشكلين مستطٌليشباكعلى  الجدار الؽربً واحتوى

نصؾ دابرٌة، ٌتوسطهما باب ٌفتح على ؼرفة المعٌشة الؽربٌة، وفً الجدار الجنوبً 

(. ٕٙ)باب الدخول، شكل رقم 

تقع فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة من تخطٌط الدور، : (1)غرفة المعٌشة رقم

وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، طولها من الشمال إلى الجنوب 

  على جدارها الشمالًاحتوىم، 7ٗ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب ٘٘.7

، و فً جدارها (78ٔ) المعمار، لوحة رقم جامعروشان ثبلثً األضبلع ٌطل على 

 الوضع معقودان بعقود نصؾ دابرٌة، ٌتوسطها االؽربً شباكان مستطٌبل الشكل رأسً

 الجنوبً باب اروشان، وفً الجدار الشرقً شباكان ٌتوسطهما باب، وفتح فً جداره

(. ٕٙ)الدخول، شكل رقم 
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 تقع فً الركن الشمالً الشرقً من تخطٌط الدور، (:2)غرفة المعٌشة رقم

وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب 

م، فتح فً جدارها الجنوبً باب 8ٙ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب ٕ٘.ٙ

 معقود بعقد موتور، ، رأسً الوضع،الدخول، وبجواره دوالب حابطً مستطٌل الشكل

، (ٕٙ)الجدار، شكل رقم مساحة بكامل مصمم روشان على  الجدار الشمالً احتوىو

.  رأسٌة الوضع، مستطٌلة الشكل، ثبلثة دوالٌب حابطٌةعلى الجدار الشرقً واحتوى

تقع فً الجزء الؽربً من تخطٌط الدور، ٌتكون تخطٌطها من مسقط : الصفة

م، وعرضها من ٓٗ.٘ طول ضلعها من الشرق إلى الؽرب، مستطٌل الشكل،أفقً

روشان، وفً الجدار الجنوبً على  جدارها الؽربً احتوىم، ٖالشمال إلى الجنوب

دوالب حابطً معقود بعقد نصؾ دابري محاط بزخرفة نباتٌة جصٌة، وفتح فً 

جدارها الشرقً باب الدخول، وفً جدارها الشمالً باب مشترك مع ؼرفة المعٌشة 

(. ٕٙ)شكل رقم  (ٔ)رقم 

تقع فً الجهة الشرقٌة من تخطٌط الدور، وٌتكون : األولى: دورات المٌاه

م، 7ٓ.ٔ من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طول ضلعها من الشرق إلى الؽرباتخطٌطه

م، وقد جعلت فتحة المرحاض فً الزاوٌة ٘ٗ.ٔوعرضها من الشمال إلى الجنوب 

 فتوجد فً الجهة الجنوبٌة من تخطٌط الدور، : الثانٌة دورة المٌاهالجنوبٌة الشرقٌة، أما

 طولها من الشمال إلى الجنوب ،وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، فتح فً جداره الشمالً باب ٖٖ.ٔم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب 8ٖ.ٖ

 على شباك صؽٌر، مستطٌل الشكل، رأسً  الجنوبًها جدارواحتوىالدخول، 

(. ٕٙ)، شكل رقمالوضع

:  الدور الثالث

من خبلل وظابؾ الفراؼات الداخلٌة ٌمكن اعتبار هذا الدور خاصاً بؤهل 

 األدوار السابقة، ٌسبقه  تخطٌط، أما تخطٌطه فبل ٌختلؾ كثٌراً عن(الحرملك)المنزل

 طوله من الشمال إلى ، مستطٌل الشكل،ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقًو :المطبخ

 جداره الشمالً احتوىم، ٓٔ.ٕم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب 7٘.٘الجنوب 

ما ٌشبه حوض الماء، وفً الجدار الؽربً فتح شباكان صؽٌران، وفً الجدار على 

 رأسً الوضع، ، مستطٌل الشكل،الجنوبً روشان، وفً الجدار الشرقً شباك كبٌر
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، (ٖٙ) شكل رقم ، الشمالً من الجدار الشرقًطرؾباإلضافة إلى فتحة الباب فً ال

: لدور فهً كالتالًل  الداخلٌةأما تقسٌمات الفراؼات

تقع فً الركن الشمالً الؽربً من تخطٌط الدور : (1)غرفة المبٌت رقم 

 طول ضلعها من الشمال إلى ،وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، قسمت إلى قسمٌن بواسطة 7ٗ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب ٘٘.7الجنوب 

د وعقثبلثة  ومعقودة ب،حاجز خشبً مزخرؾ مكون من ثبلثة أعمدة خشبٌة مخروطة

مفصصة، ٌرتفع القسم الشمالً عن مستوى بقٌة الدور، وقد استعاض المعمار عن 

تصمٌمها كلٌاً  بالخشب، للتخفٌؾ من ب ، الؽربً والشمالً بالحجررانجدالبناء 

األحمال على األساسات وللسماح بدخول تٌار هوابً بارد إلى داخل الفراغ، وخاصة 

، وفتح فً الجدار الشرقً باب (89ٔ) لوحة رقم ،أن هذه الؽرؾ تستخدم للنوم

(. ٖٙ)الدخول، وفً الجنوبً باب ٌوصل إلى المجلس شكل رقم

 تقع فً الركن الشمالً الشرقً من تخطٌط الدور، (:2)غرفة المبٌت رقم 

 طول ضلعها من الشمال إلى ، مستطٌل الشكل،وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً

، وقد قسمت (ٖٙ) شكل رقم ،م8ٙ.ٖم وعرضها من الشرق إلى الؽرب ٕ٘.ٙالجنوب

بواسطة حاجز خشبً مزخرؾ مكون من ثبلثة أعمدة خشبٌة مخروطة، ومعقودة 

(. ٔ)بعقود مفصصة، تشبه فً تفاصٌلها ؼرفة المبٌت رقم 

ٌقع فً منتصؾ الجزء الؽربً من تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه : المجلس 

م، وعرضه من ٓٗ.٘من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طوله من الشرق إلى الؽرب 

روشان، وفً الجنوبً على  جداره الؽربً احتوىم، 8ٓ.ٖالشمال إلى الجنوب 

زخرفته ومٌزه عن ب رأسً الوضع، وقد اهتم الصانع  ،دوالب حابطً مستطٌل الشكل

نبٌن ا من الج بزخارؾ جصٌة عبارة عن عمودٌنبقٌة الدوالٌب الحابطٌة، بإحاطته

لهما قاعدة، ٌعلوهما تاج نفذ بواجهته زخارؾ مدمجٌن فً الجداراألٌمن واألٌسر 

نباتٌة عبارة عن أوراق متعددة الفصوص أسفل منها عقد مفصص نفذ بواجهته 

الزخرفة المشعة، وٌعلوها صرة دابرٌة نفذ فً منتصفها ما ٌشبه الدابرة ٌنطلق منها 

، وفتح فً الجدار الشمالً باب ٌفصل بٌنه وبٌن (9ٗٔ)الزخرفة المشعة، لوحة رقم 

  المجلس، وفً الجدار الشرقً فً منتصفه باب ٌفصل بٌن(ٔ)ؼرفة المبٌت رقم 

(. ٖٙ)والممر، شكل رقم 
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 ،سمٌت بذلك ألنه ٌمكن من خبللها الخروج والتمتع بالجو الخارجً: الخارجة

حٌث ال ٌوجد لها سقؾ، وتإدي وظٌفة الفناء أو الحوش، وهً عبارة عن منطقة 

مكشوفة تقع فً منتصؾ الجزء الشمالً من تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطها من 

م، وعرضها 9ٗ.٘ طول ضلعها من الشمال إلى الجنوب،مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، ٌتكون جدارها الشمالً من روشان سداسً األضبلع ٖ٘.ٖمن الشرق إلى الؽرب

 القاعدة المخروطٌة، وقد اجتهد الصانع يٌعلوه سقؾ خشبً ٌمثل نهاٌة الروشان ذ

لٌجعل هذا المكان أفضل أماكن الجلوس فً الدور، بل وفً المنزل بإعطابه إطبللة 

جمٌلة على الشارع بمساحة كبٌرة للرإٌة، والسماح بمرور أكبر كمٌة من الهواء إلى 

الفراغ الداخلً عن طرٌق فتحات الروشان، مع حماٌة من بالداخل من التعرض 

ألشعة الشمس المباشرة، أو أعٌن الؽرباء بواسطة تؽطٌة واجهات الروشان بشرابح 

 شباك علىالجدار الؽربً احتوى خشبٌة مفرؼة بطرٌقة الخرط منجور مثمنات، و

 وفتح فً  ٌماثله شباك أخر فً الجدار الشرقً،الوضع، كبٌر مستطٌل الشكل رأسً

 وإلى ، معقود بعقد نصؾ دابري، وهوجداره الجنوبً فً الطرؾ الؽربً باب الدخول

 معقود بعقد موتور، نفذ ، رأسً الوضع،جانبه من جهة الشمال شباك مستطٌل الشكل

. (ٖٙ)، شكل رقمالزجاجب ةبالجزء العلوي منه الزخرفة المشعة المؽطا

ٌوجد فً الجهة الؽربٌة من تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه : الحمام والمروش

 وعرضه ،م7ٓ.ٔل طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب كمن مسقط أفقً مستطٌل الش

 الجزء، وتوجد فتحة المرحاض فً (ٖٙ) شكل رقم ،م٘ٗ.ٔمن الشرق إلى الؽرب 

، أما المروش ل، متطابقة مع الحمام األسؾ من تخطٌط الحمامالجنوبً الشرقً

فمبلصق للحمام ومفصول عنه بجدار، فتح فً جداره الشمالً باب الدخول، وٌتكون 

 ،م7ٗ.ٔتخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب

 (الحمام التركً)م، وما ٌمٌز هذا المروش 9ٙ.ٔوعرضه من الشرق إلى الؽرب

 اهتم المعمار بزخرفتها بزخارؾ هندسٌة ،(9ٙٔ)ضحلة لوحة رقم قبة ب تسقٌفه

ونباتٌة من الداخل، وجعل لها عدد من الصرر الجصٌة الملونة، كما جعل للقبة فتحات 

دابرٌة صؽٌرة تسمح بدخول أشعة الشمس، ؼطٌت بعضها بالزجاج الملون لوحة رقم 

(ٔ9ٙ). 

 حٌث ٌبلػ ،ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً ؼٌر متساوي األضبلع: المطبخ

 وٌشبه تماماً ،م8ٔ.ٔم والجنوب8ًٖ.ٕم، والؽربًٖم، والشرقًٔطول جداره الشمالً

(. ٖٙ)تخطٌط المطابخ فً األدوار السفلٌة، شكل رقم 
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كما ٌوجد حمام آخر فً الجزء الشرقً من تخطٌط المنزل، ٌتكون : الحمام

م، 9٘.ٖتخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب 

احتوى م، فتح فً جداره الشمالً باب الدخول وٕوعرضه من الشرق إلى الؽرب 

(. ٖٙ)شباك صؽٌر مستطٌل الشكل رأسً الوضع، شكل رقم على  الجنوبً هجدار

:  عــــــالدور الراب

  ،من خبلل وظابؾ الؽرؾ نجد أن هذا الدور قد خصص ألهل المنزل أٌضاً 

، كانت تستخدم فً األدوار السابقة كمطبخ كما ذكر كمخزنٌسبقه حجرة استخدمت 

سابقاً، ولكن لوجود المطبخ الربٌس ضمن فراؼات هذا الدور، فقد استؽل المعمار 

وجود هذه الؽرفة فً تخزٌن األرزاق وؼٌرها من أمور المنزل، وتقع فً الركن 

 ، وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل،الجنوبً الؽربً من تخطٌط الدور

م، ٓٔ.ٕم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب 7٘.٘طولها من الشمال إلى الجنوب 

 واحتوىن بعقود موتورة، ين معقودين صؽٌريشباكعلى  جدارها الؽربً احتوى

روشان، وفً جدارها الشرقً باب الدخول فً الطرؾ على جدارها الجنوبً 

سً أ ر،الشمالً، وفً الطرؾ الجنوبً للجدار فتح شباك كبٌر مستطٌل الشكل

. الوضع، وفً الجدار الشمالً فتح دخله ضمن الجدار معقود بعقد نصؾ دابري

 أما بالنسبة لتخطٌط بقٌة وحدات الدور فبل تختلؾ كثٌراً عن بقٌة أجزاء األدوار 

السابقة، إال أننا نلحظ أن المعمار بدأ فً عملٌة التخفٌؾ من األحمال على المنزل، 

غرفة المبٌت ، ومن ذلك بتصمٌم جدران بعض الؽرؾ بالخشب بدل األحجاروذلك 

 وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً ،تقع فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة من المنزل :األولى

م، وعرضها من الشرق إلى ٖٓ.7مستطٌل الشكل ٌبلػ طولها من الشمال إلى الجنوب 

ٌفصل  م، حٌث صممت جدرانها الشمالً والشرقً والؽربً بالخشب،٘٘.ٖالؽرب 

تقع فً : غرفة المبٌت الثانٌة، أما (ٗٙ)الؽرفة عن مساحة مستطٌلة الشكل، شكل رقم 

الجهة الشمالٌة الشرقٌة من تخطٌط الدور، ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل 

 وعرضها من الشرق إلى الؽرب ،مٕ٘.ٙ طولها من الشمال إلى الجنوب ،الشكل

 والشمالً من الخشب كما فً الؽرفة السابقة، ، جدرانها الؽربًصممت ،م8ٙ.ٖ

(. ٗٙ)  شكل رقم،ثبلثة دوالٌب حابطٌةعلى  الشمالً ا جدارهواحتوى

ٌتكون تخطٌطها من : غرفة معٌشةوفً الجزء الؽربً من تخطٌط الدور توجد 

م، وعرضها ٓٗ.٘ طول ضلعها من الشرق إلى الؽرب،مسقط أفقً مستطٌل الشكل



 

 

( 286) 
 

شباك كبٌر مستطٌل الشكل على  جدارها الؽربً ٌحتويم، ٖمن الشمال إلى الجنوب 

فتح به باب الدخول، وفً الجدار الجنوبً دوالب ؾرأسً الوضع، أما الجدار الشرقً 

فً الجدار الشمالً و معقود بعقد موتور، ، رأسً الوضع،حابطً مستطٌل الشكل

. دوالبان حابطٌان مستطٌبل الشكل رأسٌا الوضع معقودان بعقد موتور

ٌتكون تخطٌطه  :وفً الجزء الشرقً من تخطٌط الدور ٌوجد المطبخ الربٌس

، فتح فً جداره الجنوبً باب األضبلعمن مسقط أفقً مستطٌل الشكل ؼٌر متساوي 

 ؼرفة المبٌت الثانٌة، شكل إلىٌإدي إلى ممر، وفً الجدار الشمالً باب ٌإدي 

(. ٗٙ)رقم

ٌقع فً الجزء الشرقً :  الحمام األول، حمامانوٌوجد ضمن تخطٌط الدور

 طوله من الشمال إلى ،وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

 على  جداره الشرقًاحتوىم، ٕم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب 9٘.ٖالجنوب

 رأسً الوضع، أما الحمام الثانً فٌقع فً منتصؾ ،شباك صؽٌر مستطٌل الشكل

 طوله من الشمال إلى ، ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل،الدور تقرٌباً 

م، وتوجد فتحة المرحاض فً ٘ٗ.ٔم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب 7ٓ.ٔالجنوب 

 لتسهٌل عملٌة التصرٌؾ ؛زاوٌته الجنوبٌة الشرقٌة كما فً بقٌة حمامات األدوار

مستطٌل الشكل طوله من : وصوالً إلى الدبل أسفل المنزل، وبجواره ٌوجد مروش

كل ــــم ش9ٙ.ٔم وعرضه من الشرق إلى الؽرب 7ٗ.ٔالشمال إلى الجنوب 

(. ٗٙ)رقم

: الدور الخامس

احتوى على ؼرفة جزء صؽٌرمن السطح  على اً  قابماً ٌمثل هذا الدور ملحق

 ، ومقعد، باإلضافة إلى السطح، للطبخة وؼرؾ، ومروش، وحمام،صؽٌرة للجلوس

 وفٌما ٌلً وصؾ لهذه ،الذي ٌمثل الفناء الخارجً أو الحوش فً المنازل األخرى

: الوحدات

 طولها من ،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل: غرفة الجلوس

 احتوىم، 8ٓ.ٕم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب ٘ٗ.٘الشمال إلى الجنوب 

 الشرقً ها رأسً الوضع، وفً جدار،شباك مستطٌل الشكلعلى جدارها الجنوبً 

. باب الدخول

 ،عبارة عن فراغ صؽٌر ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل: الحمام

م، وسقؾ 7ٓ.ٔم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب7ٓ.ٕطوله من الشمال إلى الجنوب

 لتسمح بدخول الضوء إلى ؛الحمام بقبة ضحلة ؼٌر مزخرفة فتح بها فتحات مستدٌرة
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  .(٘ٙ)شكل رقم ، (9٘ٔ) لوحة رقم ،الحمام

وٌعرؾ كذلك بالحمام الشمسً، وٌعد من أجمل : (الحمام التركً) المروش

الحمامات فً المنزل زخرفة، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طوله 

م، سقؾ بقبة ٓٗ.ٕم، وعرضه من الشرق إلى الؽربٓ٘.ٕمن الشمال إلى الجنوب

 زخرفت بزخارؾ نباتٌة، عبارة عن أوراق متعددة ،ضحلة ٌتوسطها صرة من الجص

 ،الفصوص، ٌحٌط بها منطقة محصورة مزخرفة، ٌلٌها عدد من الفتحات الدابرٌة

خر من الفتحات الدابرٌة لتشكل دابرة أكبر آتشكل شكل دابرة مع بعضها، ٌلٌها صؾ 

 وقد حرص الصانع على زخرفة الدوابر الصؽٌرة بزخارؾ نباتٌة عبارة عن .قلٌبلً 

 ٌحٌط بها فروع وأوراق ، وأوراق نباتٌة متعددة البتبلت،ورود متعددة الفصوص

زخرؾ بؤوراق نباتٌة متعرجة، ثم أحاطها الصانع منباتٌة محصورة فً إطار دابري 

 زخرفت واجهتها بزخارؾ سعؾ ،جمٌعاً بزخارؾ على شكل أقواس نصؾ دابرٌة

 وزخارؾ هندسٌة على شكل جداٌل، لتشكل مع بعضها تحفة فنٌة فً ؼاٌة ،النخل

 لتمنع دخول ،الجمال، كما حرص الصانع على تؽطٌة الفتحات الدابرٌة بالزجاج

المطر أو الحشرات إلى داخل الحمام دون إعاقة أشعة الشمس من الدخول، لوحة 

، وفتح فً جداره الشرقً دخله داخل الجدار معقودة بعقد (٘ٙ)شكل رقم  (97ٔ)رقم

نصؾ دابري، وفً الجدار الشمالً ثبلث دخبلت بٌضاوٌة الشكل ؼٌر مزخرفة، ٌقع 

أسفل منها حوض رخامً دابري الشكل فً طرفه صنبور نحاسً، وٌعلوه زخارؾ 

 أفقٌة الوضع، ٌعلوها ، بٌضاوٌة الشكلةنباتٌة جصٌة، وفتح فً الجدار الجنوبً دخل

 رأسً الوضع، وفً الجدار الؽربً فتحة الباب، شكل ،شباك صؽٌر مستطٌل الشكل

(. ٘ٙ)رقم 

 قسم بواسطة حاجز ،ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل: المقعد

 جداره الشمالً احتوى ، القسم األول خلؾ باب الدخول مباشرة،خشبً إلى قسمٌن

 ة دوالب حابطً بدون رفوؾ معقودة بعقد موتور، وفً الجدار الؽربً دخلعلى 

مشابهة لها ٌتوسطها شباك صؽٌر مستطٌل الشكل رأسً الوضع، أما الجدار الجنوبً 

فتح على القسم الثانً بواسطة عقد نصؾ دابري، وهذا القسم أكبر من القسم األول ي

 من الخشب، ة والشرقًة وقد صممت جدرانه الجنوبً،عتبةبمقدار نه ٌرتفع عو

(. ٘ٙ ) شكل رقم ،للتخفٌؾ من األحمال على األساسات

حرص المعمار على وضع الفرن فً السطح، حتى ال ٌتؤثر المنزل من : الفرن

األدخنة المتصاعدة من جراء حرق الحطب، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً 

 ةمستطٌل الشكل، فتح مكان إشعال الوقود فً الجدار الؽربً، وهو عبارة عن دخل

 ٌعلوها عقد نصؾ دابري مصمت، وفً ، معقودة بعقد مدبب،عمٌقة داخل الجدار
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 مماثلة لها تماماً، إال أنها أقل فً العمق، وتحتوي فً أسفلها على ةالجدار الشرقً دخل

 . معقودة بعقد نصؾ دابري،فتحة صؽٌرة إلدخال الحطب

 بواسطة جدران مرتفعة فتح ،أما بقٌة السطح فقد قسمه المعمار إلى أقسام مختلفة

 ٌعلوها شرفات ، لتساعد على الرإٌة؛ رأسٌة الوضع،بها مناور مستطٌلة الشكل

مسننة، وقد كان السطح ٌستخدم كبرج لمراقبة السفن حٌن وصولها إلى المٌناء، ومن 

ثم إخبار أهل البلد والتجار
()

 فً ذلك ، حٌث ٌعتبر المنزل من أعلى منازل جدة

 .الوقت

 

 :منزل الجوخدار: ثالثاًال 

ٌقع منزل الجوخدار فً حارة الٌمن، بالقرب من شارع الذهب، وٌمثل المنازل 

ن شكل مستطٌل متعدد ممسقطه العام ، واألربعة أدوار، وٌتكون نيذات الواجهت

 وعرضه من الشمال إلى ،م8ٓ.ٕٕ ٌبلػ طوله من الشرق إلى الؽرب،البروزات

م٘.7ٕٗ لتبلػ مساحته الكلٌة ،م8.7٘ٔالجنوب 
ٕ
. 

 ومسقوفة بالخشب، ،وٌتكون المنزل من أربعة أدوار مبنٌة من الحجر الجٌري

ٌوجد له باب ربٌس واحد فً الواجهة الؽربٌة للمنزل، ٌصعد إلٌه بدرج، وفٌما ٌلً 

 : وفراؼاته الداخلٌة،عرض تفصٌلً لواجهات المنزل

: الواجهات:  ووًال 

م، وترتفع 8.7٘ٔتمتد من الجنوب إلى الشمال بطول :(الربٌسة)الواجهة الؽربٌة     

 وتطل على شارع الجوخدار، ،م٘.8ٔعن مستوى سطح الشارع إلى نهاٌتها بطول 

ن الواقع فً منتصؾ الواجهة، كما ٌوجد فً اوتتمٌز هذه الواجهة ببروز قاعدة الروش

م، وٌتكون من ٖٙ.ٔم وعرضه ٓ٘.ٕ الذي ٌبلػ ارتفاعه ،منتصفها مدخل المنزل

 تؤخذ شكبلً مستطٌبلً رأسً ،مصراعٌن ٌربطهما قابم خشبً، بكل مصراع خوخة

 تبلت، ركز الصانع فً زخرفة واجهتها على زخرفة الوردة سداسٌة الب،الوضع

محصورة داخل اطر من فروع نباتٌة على شكل جداٌل بكامل مساحة الحشوة، 

 مزخرؾ بزخرفة تشبه زخرفة سعؾ ،وأحاطها الصانع بإطار مستطٌل الشكل

النخٌل، أما المنطقة العلوٌة من كل مصراع فمستطٌلة الشكل، رأسٌة الوضع، معقودة 

                                                 
. هـٖٓٗٔ/ 7/ ٕذكر ذلك الشٌخ عبد الرحٌم نور ولً عند زٌارتً له فً مكتبه بذات المنزل فً  ()
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بنصؾ عقد عند فتح الباب، وبعقد موتور عند إؼبلقه، نفذ بكل منها زخرفة الوردة 

 المحصورة بفروع نباتٌة على شكل جداٌل بكامل مساحة الحشوة، ،سداسٌة البتبلت

ومحاطة بإطار تشبه زخرفته زخرفة سعؾ النخل، وقد استخدم الصانع أسلوب الحفر 

البارز فً تنفٌذ زخرفة الباب
()

. 

 وعلى ،نا وزعت على ٌمٌن الروش،كما احتوت الواجهة على عشرٌن شباكاً 

ٌساره بشكل منتظم ومتطابق طولٌاً، بواقع تسعة شبابٌك فً الدور األرضً، وخمسة 

شبابٌك فً الدور األول، وخمسة شبابٌك فً الدور الثانً، وشباك واحد فً الدور 

ن ي عدا الشباك، رأسٌة الوضع،الثالث، وتؤخذ الشبابٌك شكبلً واحداً مستطٌل الشكل

 معقودة بعقود ، رأسٌة الوضع، فهً مستطٌلة الشكل،ن ٌكتنفان كتلة المدخلياللذ

 من المناور الدابرٌة أكبرها الواقع على فتحة اً كما نفذ المعمار عدد، نصؾ دابرٌة

 ٌعلو فتحة الباب ا، صامتمدبباً  اً الباب، ولؽرض تزٌٌن الواجهة نفذ المعمار عقد

 لتعطً شكبلً فً ؼاٌة الجمال لكامل الواجهة، ولم ٌكتؾ ؛المعقودة بعقد موتور

 بل سعى إلى تزٌٌن الواجهة ،شٌن بصورة فنٌة جمٌلةاالمعمار بتوزٌع الشبابٌك والرو

، (ٕ٘ٓ) لوحة رقم ،بطبقة من الجص المزخرؾ بزخارؾ هندسٌة ونباتٌة مختلفة

وتعد هذه الواجهة من أكثر الواجهات اتقاناً فً توزٌع الشبابٌك والرواشٌن بطرٌقة 

 نهاٌة الواجهة من إلى ومددناه ،هندسٌة متطابقة، فلو أخذنا وتراً من منتصؾ الباب

 وتطور الذوق ،األعلى، وطوٌنا الواجهة لتطابقت تماماً، وهذا ٌدل على دقة التنفٌذ

الفكرة السابدة بؤن المعمار فً   ٌشكك العام لدى المعمار، وأصحاب المنازل، وهذا

ذلك  أعتقد أن  تنفٌذ البناء، بلأمن ثم ٌبدو ،ٌبدأ التخطٌط للمنزل بالرسم على األرض

 (.7ٙ)، شكل رقمتخطٌط مسبق على الورق بؤدوات القٌاس والرسمٌسبقه 

الواجهة الجنوبٌة فتطل على ممر ضٌق ٌعرؾ بزقاق األزٌة وتمتد من الؽرب 

م، وقد احتوت على ثبلثة عشر شباكاً، ٌنحصر الشكل العام 9ٓ.ٕٗإلى الشرق بطول

 فً تكوٌنه، اً األول ٌؤخذ شكبلً مستطٌبلً رأسً الوضع بسٌط: لها فً نموذجٌن اثنٌن

 بعقود ا وٌؤخذ شكبلً مستطٌبلً رأسً الوضع معقود،أما النموذج الثانً فهو أقل اتساعاً 

 وٌلحظ .، كما احتوت الواجهة على روشان فً الجزء الشرقً منهاةنصؾ دابري

به الحقا،   وكؤنه ملحق،االختبلؾ التام فً أشكال الرواشٌن والشبابٌك فً هذا الجزء

                                                 
.  77الصناعات الخشبٌة ، ص: الثقفً ()
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وٌعطٌنا هذا انطباعاً على أن أهل المنازل والمعمار لم ٌكونوا ٌهتمون كثٌراً بالشكل 

الجمالى للواجهات الخلفٌة بقدر ما تجده الواجهات الربٌسًة، وربما ٌكون بعد هذه 

 (.8ٙ)، شكل رقم الواجهات عن النظر السبب المباشر فً إهمال تزٌٌنها

: أما المناور فبلػ عددها فً هذه الواجهة تسعة عشر منوراً تؤخذ ثبلثة نماذج

 وقد ، معقودة بعقود موتورة،النموذج األول مناور مستطٌلة الشكل رأسٌة الوضع

 أما النموذج الثانً فتؤخذ شكبلً مستطٌبلً ،وزعت فً أعلى المنزل كمناور للسطح

 وقد اختلؾ اتساعها من الصؽٌر إلى المتوسط، أما النموذج الثالث فهً ،رأسً الوضع

 وهً موجودة فً الدور األرضً من المنزل، أما الواجهات الشمالٌة ،المناور الدابرٌة

. مبلصقة للجارؾوالشرقٌة للمنزل 

 

: الفراغات الداخلٌة

 وثبلثة أدوار علوٌة متكررة، حافظ ،ٌتكون المنزل من الداخل من دور أرضً

المعمار فً تخطٌطها أن تكون متطابقة مع اختبلؾ وظٌفة الؽرؾ فقط وفٌما ٌلً 

: عرض تفصٌلً ألدوار المنزل

: الدور األرضً

ٌتكون تخطٌطها من مسقط : (الدهلٌز)صالة المدخل  إلىٌفضً باب الدخول 

وعرضها من ، مٕ٘.8أفقً مستطٌل الشكل طول ضلعها من الشرق إلى الؽرب 

 الشكل ين مستطٌلي شباك على ضلعها الؽربًاحتوىم، ٘ٙ.٘الشمال إلى الجنوب 

ٌتوسطهما باب  و ٌعلوهما منور دابري،،نين موتورين بعقديرأسً الوضع معقود

 ثبلثة شبابٌك فٌحتوى كُل منهما على  أما الجداران الشمالً والجنوبً ،الدخول

 شرقًالجدار المنتصؾ  معقودة بعقود موتورة، وفً ، رأسٌة الوضعلمستطٌلة الشك

 ٌتكون تخطٌطها من مسقط صالة موزعة ٌفتح على ،(ٕٓٔ)، لوحة رقم فتح باب كبٌر

 وعرضها من الشرق ،م8ٖ.ٔٔ طولها من الشمال إلى الجنوب ،أفقً مستطٌل الشكل

 وهً تعتبر الصالة الموزعة على جمٌع وحدات الدور، ٌفتح ،مٓٙ.ٕإلى الؽرب 

 وتتكون من ،جدارها الجنوبً على وحدتٌن الوحدة الجنوبٌة الستقبال الضٌوؾ

 من الشرق إلى ا طول ضلعه،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل :الصفة

على  الجنوبً ا جدارهاحتوى ،مٓٔ.ٖ وعرضها من الشمال إلى الجنوب،مٗالؽرب
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 الذي  المجلسشباك ٌطل على زقاق ضٌق، أما الضلع الؽربً ففتح به باب ٌفضً إلى

 ،مٖ٘.ٌ٘تكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طوله من الشرق إلى الؽرب

ثبلثة   علىه الجنوبً والشمالًارا جد احتوىم،ٗوعرضه من الشمال إلى الجنوب

معقودة بعقود موتورة، لوحة  الشكل، ٌة الوضع مستطٌلة رأسًبلةك متقابًشبا

 ،شباك كبٌر مستطٌل الشكل رأسً الوضععلى  الجدار الؽربً احتوىو، (ٕٔٔ)رقم

، واحتوى جداره الشرقً على باب فً منتصفه، فتح ٌفتح على زقاق الجوخدار

 (.ٕٕٔ)شباكان عن ٌمٌن الباب وٌساره، جمٌعها معقودة بعقود موتورة، لوحة رقم

األول : أما الوحدة الشمالٌة فهً تقابل الوحدة الجنوبٌة، وتتكون من قسمٌن

 طول ضلعه من الشرق إلى ، ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكلمجلس

احتوى جداره الشمالً م، ٗ وعرضه من الشمال إلى الجنوب ،مٖ٘.٘الؽرب 

معقودة بعقود  الشكل، ٌة الوضع مستطٌلة رأسًبلةك متقابًشباوالجنوبً على ثبلثة 

 ٌحتوى على أما الجدار الؽربً ؾموتورة، تشبه المجلس الواقع فً الوحدة الجنوبٌة،

 ٌشبه الشباك الذي ٌقابله فً الوحدة ، رأسً الوضع،شباك كبٌر مستطٌل الشكل

 غرفة صغٌرة وٌطل على زقاق الجوخدار، أماالقسم الثانً فعبارة عن ،الجنوبٌة تماماً 

 وٌتكون تخطٌطها من ،نسبٌاً، توجد فً الجزء الشمالً الؽربً من تخطٌط الدور

 وعرضها من ،مٖ٘.٘مسقط أفقً مستطٌل الشكل طولها من الشرق إلى الؽرب 

شباك ٌطل على زقاق على  جدارها الؽربً احتوى ،مٕٓ.ٕالشمال إلى الجنوب 

(. 9ٙ) شكل رقم،الجوخدار

  ممرأما القسم الشمالً الشرقً من تخطٌط الدور فٌتكون من ؼرفتٌن ٌتقدمهما

  ٌتكون تخطٌطها من مسقط الغرفة األولى، ٖٓ.ٔ وعرضه ،مٓٙ.ٕصؽٌر طوله 

، وعرضها من الشمال إلى 9٘.ٗأفقً مستطٌل الشكل طولها من الشرق إلى الؽرب 

 ي رأسً،ن مستطٌلً الشكليشباكعلى  جدارها الشرقً ٌحتوى ،مٕٓ.ٖالجنوب 

 طولها من ،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكلؾ الغرفة الثانٌةوالوضع،  

جدارها ٌحتوي  ،مٓٙ.ٕعرضها من الشرق إلى الؽرب ، وٓ٘.ٖالشمال إلى الجنوب 

(. 9ٙ) شكل رقم ، رأسـً الـوضع، شباك مستطٌل الشكل علىالشرقً

 ٌتكون تخطٌطه ممرأما القسم الجنوبً الشرقً من تخطٌط الدور فٌشتمل على 

 وعرضه ،م9٘.ٗ طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب ،من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

 الواقع فً  الباب،م، فتح فً جداره الجنوبً بابانٓٔ.ٕمن الشمال إلى الجنوب
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 الشرقً ٌفتح على  الواقع فً الطرؾ الؽربً ٌفتح على مخزن صؽٌر، والبابالطرؾ

 طوله من الشرق إلى ،ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل: حمام

على  جداره الجنوبً ٌحتويم، ٗ.ٔ وعرضه من الشمال إلى الجنوب ،م7ٓ.ٕالؽرب

(. 9ٙ) شكل رقم ، رأسً الوضع، مستطٌل الشكل،شباك صؽٌر

عن   تبرزغرفة ركنٌة  من تخطٌط الدوركما ٌوجد فً الركن الجنوبً الشرقً

 طول ، ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل،مستوى الوجهة الشرقٌة

، م8ٓ.ٕ وعرضها من الشرق إلى الؽرب ،مٕٓ.ٗضلعها من الشمال إلى الجنوب 

(. 9ٙ) رقمشكل ،روشانعلى  جدارها الجنوبً ٌحتوي

:  الدور األول

 التً تتكون من مسقط كتلة السلمٌمكن الوصول إلى الدور األول عن طرٌق 

 وعرضها من ،م9٘.٘ طول ضلعها من الشمال إلى الجنوب ،أفقً مستطٌل الشكل

 جناحٌن شمالً وجنوبً، ٌفصل بٌنهما إلىم، وقد قسم السلم 9٘.ٗالشرق إلى الؽرب 

 وسلم مكون من أربع درجات، وقد فتح بالجدار الشرقً للسلم منوران ،بسطة شرقٌة

 ٌوجد فً جدارها ، الوضع، وفً أعلى السلم بسطةاإلنارة السلم مستطٌبل الشكل رأسً

تختلؾ عن  و مباشرة،الصالةالؽربً باب الدخول إلى الدور األول، الذي ٌفضً إلى 

كونها مقسمة إلى ثبلثة أقسام بواسطة حواجز بالصالة الموجودة فً الدور األرضً، 

 طولها من الشمال إلى ،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، خشبٌة

م، وتعتبر الموزع لبقٌة ٓٙ.ٕ وعرضها من الشرق إلى الؽرب ،م٘ٙ.٘الجنوب 

 ، على أربعة أبواب بواقع باب بكل جدار األربعة حٌث تشتمل جدرانها،أجزاء الدور

 والباب الشمالً إلى الجزء ،حٌث ٌفضً الباب الجنوبً إلى الجزء الجنوبً من الدور

 الذي ٌتكون  المجلسالشمالً، أما الباب الؽربً فٌمكن الوصول من خبلله إلى 

 ،مٕ٘.8 طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب،تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، فتح بكامل جداره الؽربً روشان ٌبرز عن ٘ٙ.٘وعرضه من الشمال إلى الجنوب 

جداره احتوى  وٌمتد حتى نهاٌة الدور الثانً، كما ،مٓ٘.ٔسمت الجدار بمقدار

(. 7ٓ)، شكل رقم بواقع شباكٌن فً كل جدار ، شبابٌك متقابلة علىالشمالً والجنوبً

القسم الجنوبً الؽربً : أما الجزء الجنوبً من تخطٌط الدور فٌنقسم إلى قسمٌن

ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، طولها من الشمال : ةالصصوٌوجد به 

 جدارها الجنوبً احتوىم، ٓٔ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽربٗإلى الجنوب
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 معقود بعقد موتور، ومن خبلل الباب ، رأسً الوضع،شباك مستطٌل الشكلعلى 

الذي ٌقع فً الركن الجنوبً الؽربً : المجلسصل إلى تالموجود فً ضلعها الؽربً 

 طول ضلعه من ، مستطٌل الشكل،من تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً

 جداره احتوىم، ٗم، وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٖ٘.٘الشرق إلى الؽرب 

 رأسً الوضع، وفً الجدار الجنوبً ، مستطٌل الشكل،شباك كبٌرعلى الؽربً 

 (.7ٓ)شكل رقم  ،نين موتوري معقودان بعقد، رأسٌا الوضع،شباكان مستطٌبل الشكل

مساحة  ومنها ،أما القسم الجنوبً الشرقً فٌوجد به المرافق الخدمٌة للدور

 طول ضلعها من الشرق إلى ، تتكون من مسقط أفقً مستطٌل الشكلصغٌرة

 فٌتكون المرحاضم، أما ٓٔ.ٕم، وعرضها من الشمال إلى الجنوب9ٓ.ٗالؽرب

 طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب ، مستطٌل الشكل،تخطٌطه من مسقط أفقً

شباك على  جداره الجنوبً احتوىم، ٓٗ.ٔم، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 7ٓ.ٕ

.  رأسً الوضع،مستطٌل الشكل

 والذي ٌشؽل الركن المجلسأما الجزء الشمالً من تخطٌط الدور فٌوجد به 

 ، مستطٌل الشكل، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً،الشمالً الؽربً من تخطٌط الدور

م، ٗم، وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٖ٘.٘طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب 

 ٌطل على ، رأسً الوضع، مستطٌل الشكل،شباك كبٌرعلى  جداره الؽربً احتوى

 ، رأسٌا الوضع،زقاق الجوخدار، وفتح فً جداره الشمالً شباكان مستطٌبل الشكل

 وفً ،(7ٓ) رقم شكل ، ٌقابلهما شباكان فً الجدار الجنوبً،نين موتوريمعقودان بعقد

 ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً غرص النوم األولىالركن الشمالً الشرقً  توجد 

وعرضها من الشمال  م،ٕٓ.ٗ طول ضلعها من الشرق إلى الؽرب،مستطٌل الشكل

 رأسً ،م، فتح فً منتصؾ ضلعها الشرقً شباك مستطٌل الشكلٓ٘.ٖإلى الجنوب

 رأسً ،الوضع، وفً الطرؾ الشرقً من ضلعها الشمالً شباك مستطٌل الشكل

(. 7ٓ) رقم شكل ،الوضع

 طول ، مستطٌل الشكل، من مسقط أفقً تخطٌطهاتكوني غرفة النوم الثانٌة أما

 م،ٕٓ.ٖم، وعرضها من الشمال إلى الجنوب9٘.ٗضلعها من الشرق إلى الؽرب

ن، أما جدارها الؽربً فٌفتح به باب ين متجاوري شباك على جدارها الشرقًاحتوى

 والذي منه ،ٌإدي إلى الممر، أما الجدار الجنوبً ففتح به باب ٌإدي إلى سلم الدرج

(. 7ٓ) رقم شكل ،نصل إلى الدور الثانً

: الدور الثانً

 التً تفتح على وحدات ،ٌمكن الوصول إلى هذا الدور عن طرٌق كتلة السلم

الدور بواسطة ثبلثة أبواب فً الجهات الؽربٌة والشمالٌة والجنوبٌة، وال ٌختلؾ 
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 عدا الجزء الجنوبً الشرقً، ،ًتخطٌط وحداته عن تخطٌط وحدات الدور األول كثٌرا

 تقع فً الركن الجنوبً الشرقً من الغرفة األولى ،حٌث اشتمل على ثبلث ؼرؾ

 طول ضلعها من ، وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل،تخطٌط الدور

 احتوىم، 8ٓ.ٕ وعرضها من الشرق إلى الؽرب ،مٕٓ.ٗالشمال إلى الجنوب 

 شباك ٌفتح على زقاق األزٌة، ٌقابله فً جدارها الشمالً شباكعلى جدارها الجنوبً 

 التً الغرفة الثانٌةإلى منه ، أما الجدار الؽربً ففتح به باب ٌمكن الوصول مماثل

 جدارها احتوى ،مٓٗ.ٕ طول ضلعه،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مربع الشكل

 التً ٌتكون تخطٌطها الغرفة الثالثةالؽربً باب ٌإدي إلى ممر، وعلى الٌسار ٌوجد 

 ،ٓٗ.ٖب طول ضلعها من الشرق إلى الؽر، مستطٌل الشكل،من مسقط أفقً

(. 7ٔ) شكل رقم ،مٓٗ.ٕوعرضها من الشمال إلى الجنوب

 فٌوجد فً الجزء الجنوبً من تخطٌط الدور، وٌتكون تخطٌطه من الحمامأما 

 وعرضه ،مٓٙ.ٕ طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب ، مستطٌل الشكل،مسقط أفقً

 شباك صؽٌر مستطٌل  على جداره الجنوبًاحتوىم، ٓٗ.ٔمن الشمال إلى الجنوب 

أما بقٌة ، (7ٔ)رقم شكل  ، وفً ضلعه الؽربً باب الدخول، رأسً الوضع،الشكل

. أجزاء الدور فهً تتماثل مع أجزاء الدور األول

: الدور الثالث

من خبلل وظابؾ الؽرؾ نجد أن هذا الدور قد خصص ألهل المنزل، وقد 

 حٌث استعاض المعمار مساحة المجلس الربٌس فً ،أحدث به تؽٌرات فً تخطٌطه

 جدرانها بسواتر  صممت(خارجة) منطقة مكشوفة، بجعل هذه ال والثانًلالدور األو

خشبٌة لكً تسمح بمرور أكبر كمٌة من الهواء، مع تمكٌن من بالداخل برإٌة من 

(. 7ٕ) شكل رقم ،بالخارج دون أن ٌراهم أحد

أما الؽرؾ الواقعة فً الركن الشمالً الؽربً والجنوبً الؽربً والمجاورة 

 ولكن المعمار ،للخارجة فتؤخذ ذات مساحة الؽرؾ المماثلة لها فً الدور األول والثانً

خشب، للتخفٌؾ من األحمال ها من ال جدران، بتصمٌماستعاض عن الجدران الحجرٌة

على األساسات، وبما أن هذه الؽرؾ تستخدم للنوم فإن الخشب ٌسمح بمرور تٌار 

(. ٕ٘ٓ) لوحة رقم ، ٌساعد على تلطؾ الجو بها،هوابً إلى داخل الؽرؾ

 والذي ٌشؽل الزاوٌة الجنوبٌة الشرقٌة، فقد ،أما الجناح الخاص بمرافق الدور

 تشبه ة،استعاض المعمار عن الؽرفة الموجودة فً الزاوٌة فً األدوار السفلٌة بخارج

 فٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً الحمامالخارجة الموجودة فً الجهة الؽربٌة، أما 

م، وعرضه من الشمال إلى ٓ٘.ٕ طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب ،مستطٌل الشكل

  الجنوبًهجداراحتوى م، فتح فً جداره الؽربً باب الدخول إلٌه، و8٘.ٔالجنوب 
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(. 7ٕ)رقمشكل  ، رأسً الوضع، مستطٌل الشكل، شباك صؽٌرعلى

 طول ضلعه من الشمال ، ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكلالمطبخ

م، فتح فً جداره الشرقً فً ٓ٘.ٕم، وعرضه من الشرق إلى الؽربٗإلى الجنوب

الطرؾ الجنوبً منه باب ٌإدي إلى الخارجة، وفً الطرؾ الشمالً منه شباك 

مستطٌل الشكل رأسً الوضع، أما الجدار الؽربً ففتح فً طرفه الجنوبً باب 

(. 7ٕ) شكل رقم ،الدخول إلى المطبخ

أما األسقؾ فقد . وقد تم تبلٌط جمٌع أرضٌات األدوار الثبلثة بالببلط الحجري

سقؾ المنزل بؤسقؾ خشبٌة عبارة عن براطٌم ؼطٌت باأللواح وزٌنت بصرر خشبٌة 

. مزخرفة

: منزل بخش:رابعاًال 

  على شارع القصب، خلؾ مسجد السلٌمانٌة،،ٌمنٌقع منزل بخش فً حارة ال

ن والمكون من دورٌن فقط، ومسقطه العام عبارة يوٌمثل نموذج المنازل ذات الواجهت

 ٌبلػ طول ضلعه من الشمال إلى ، منتظم األضبلع،عن شكل مستطٌل

 الكلٌة تهم، لتبلػ مساحٔٔم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب 8ٓ.ٕٔالجنوب

م8ٓ.ٓٗٔ
ٕ

 ودورٌن ،، وٌتكون المنزل من دور أرضً منخفض عن مستوى الشارع

 وسقؾ بالخشب، وكسٌت جدرانه بطبقة ،بنٌت جدرانه بطرٌقة المدامٌك من الحجر

 .من مبلط النورة

: الواجهات

تمتد من م، وٙتطل الواجهة على شارع القصب بعرض : الواجهة الؽربٌة

م، فتح فً الدور األرضً لها ثبلث فتحات 8ٓ.ٕٔالشمال إلى الجنوب بطول 

 روشان هاٌعلواألولى منخفضة عن مستوى الشارع، مستطٌلة تمثل فتحات دكاكٌن، 

ٌمتد من الطابق األول إلى نهاٌة الطابق الثانً، ٌجاورها جهة الشمال شباكان مستطٌبل 

 الشكل، أفقٌة  رأسٌا الوضع، أضٌؾ على الشباك األول مشربٌة مستطٌلة،الشكل

، أما الشباك الثانً فٌخلو من ذلك، وربما أزٌلت فٌما بعد وتنتهً الواجهة الوضع

 (.7ٖ)، شكل رقم رأسٌة الوضع،بثبلثة سواتر خشبٌة مسننة

، تطل على زقاق  للمنزلةفهً تمثل الواجهة الربٌس: الواجهة الجنوبٌة

 وتمتد من الشرق إلى الؽرب م، ٌفصل بٌنها وبٌن رباط المرحومة شوق،ٗبعرض

، ٖٓ.ٔم، واتساعٕٖ.ٖع بارتفام، فتح فً منتصفها باب الدخول إلى المنزل،ٔٔبطول

ٌحؾ بالباب عمودان جصٌان مدمجان فً الجدار، ٌتكون كل منهما من بدن مضلع 

وقد زٌنت عقد نصؾ دابري، ٌعلوهما  لٌس له قاعدة، وٌعلو كل عمود تاج مزخرؾ،
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، بذكر  تذكر الداخل إلى المنزلواجهة الباب بزخارؾ كتابٌة فً صرر جصٌة دابرٌة،

، (7ٕٔ)بفضل هللا على صاحب المنزل، وأن هذه النعمة من عنده، لوحة رقم و هللا،

 بواقع شباك على وقد احتوت الواجهة على سبعة شبابٌك ثبلثة فً الدور األرضً،

م، 9ٙ.ٌٔمٌن الداخل إلى المنزل مستطٌل الشكل، رأسً الوضع، ارتفاعه

القسم العلوي عبارة عن حشوة : م، قسمت واجهته إلى ثبلثة أقسامٓ٘.ٔواتساعه

خشبٌة مصمتة معقودة بعقد نصؾ دابري، والقسم األوسط ٌمثل مصارٌع الشباك، 

مدعمة من الخارج  بمصبعات حدٌدٌة، أما القسم السفلً فهو عبارة عن حشوة خشبٌة 

، وشباكٌن على ٌسار الداخل (ٕٕٓ)مصمته مستطٌلة الشكل، أفقٌة الوضع، لوحة رقم 

م، ٖٙ.ٔم، واتساعها 7ٙ.ٕإلى المنزل، مستطٌلة الشكل، رأسٌة الوضع، ارتفاعها 

 (.7ٗ)، شكل رقم(7ٕٔ)لوحة رقم 

 :الفراغات الداخلٌة 

:  الدور األرضً

 ، ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكلصالة ٌفضً باب الدخول إلى 

م، فتح فً ٓٗ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب٘طولها من الشمال إلى الجنوب

 ، وعن ٌمٌن الداخل مع الباب شباك مستطٌل الشكل،ضلعها الجنوبً باب الدخول

 بابان، باب فً به معقود بعقد نصؾ دابري، أما الضلع الشمالً ففتح ،رأسً الوضع

، الطرؾ الشرقً ٌإدي إلى سلم صاعد، وباب فً الطرؾ الؽربً ٌإدي إلى سلم نازل

. (ٕٕٕ)لوحة رقم

 ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل، فً منتصفه دعامة كتلة السلم

مستطٌلة التخطٌط ٌلتؾ حولها السلم، وفً الجهة الشمالٌة لكتلة السلم ٌوجد منور لٌمد 

(. 7٘)رقم  شكل،(ٖٕٕ) لوحة رقمالسلم والؽرؾ الخلفٌة بالتهوٌة واإلضاءة،

 ٌقع فً الركن الدكان األولوتتكون بقٌة فراؼات الدور من ثبلثة دكاكٌن، 

الجنوبً الؽربً من تخطٌط المنزل، ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل 

م، ٖ٘.ٖم وعرضه من الشمال إلى الجنوب٘ٙ.٘طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب 

 الوضع، أما الجدار ي رأسً، الشكلي مستطٌلٌنشباكعلى  الجنوبً ه جداراحتوى

الؽربً ففتح به فتحة الدكان، وربما تكون حدٌثة عن تخطٌط المنزل، مما ٌعنً أن هذا 

 باإلضافة إلى بقٌة الؽرؾ التً حولت إلى ،الدكان كان ؼرفة ضمن وحدات المنزل

دكاكٌن، ولكن لوجود المنزل فً منطقة تجارٌة استؽلت هذه الواجهة فً فتح الدكاكٌن 

 شكل ،(8ٕٔ)، لوحة رقم الثبلثة بدل الؽرؾ، وهً تنخفض عن مستوى الشارع

(. 7٘)رقم

 طوله من ، ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكلوسطالدكان األ
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 ٌفتح كامل الجدار ،م8ٓ.ٕم، وعرضه من الشرق إلى الؽرب ٖالشمال إلى الجنوب 

.  الؽربً على الشارع

 ٌقع فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً الدكان الثالث

 وعرضه من الشمال إلى ،مٙٗ.ٖمستطٌل الشكل طوله من الشرق إلى الؽرب 

.  الؽربً بكامله على الشارعارهم، ٌفتح جدٖالجنوب 

 والسلم ،تربط بٌن الدكان الواقع فً الجهة الجنوبٌةصالة وٌقع خلؾ الدكاكٌن 

 طولها من الشمال إلى الجنوب ،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل

م، فتح فً جدارها الشمالً باب ٌإدي ٓٔ.ٕم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب8ٓ.ٕ

 طوله من الشمال إلى ، ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكلحمامإلى 

على  جداره الشمالً احتوىم، 7ٓ.ٔ، وعرضه من الشرق إلى الؽربٓٔ.ٕالجنوب

(. 7٘) شكل رقم ، رأسً الوضع،شباك صؽٌر مستطٌل الشكل

: الدور األول

 الواقعة فً الجزء كتلة السلم األول عن طرٌق دور ٌمكن الوصول إلى ال

 ٌفتح علٌها مباشرة،  فً الجدار الشمالً  مدخل  من تخطٌط الدور األرضً،الشمالً

حٌث ٌتقدم معقود بعقد نصؾ دابري،  م،٘ٔ.ٔم، واتساعه ٗٙ.ٕثانً للمنزل ارتفاعه

ن، باب فً الضلع ي تفتح على الدور األول بواسطة باب، بسطة مربعة الشكلدورال

 وال تختلؾ فراؼات الدور األول عن الدور الثانً فً ،الجنوبً ٌفتح على ممر صؽٌر

المحبلت ب، حٌث استبدلت لؽرؾ واالختبلؾ فقط فً وظٌفة ا،المساحات والتخطٌط

(. 7ٙ)التجارٌة فً الدور األرضً، ؼرؾ فً الدور األول، شكل رقم 

: الدور الثانً

 ٌمكن الوصول إلى هذا الدور عن طرٌق كتلة السلم التً تفتح على هذا الدور 

الذي و المطبخ األول على ٌمٌن الصاعد من الدرج، ٌفتح على ممر ٌإدي إلى ببابٌن،

 طول ضلعه من الشرق إلى ، مستطٌل الشكل،ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً

على  جداره الشمالً احتوىم، ٕم، وعرضه من الشمال إلى الجنوب٘ٔ.ٕالؽرب

 ٌفتح على المنور، وعلى ٌسار الداخل من ، رأسً الوضع،مستطٌل الشكل شباك

الذي ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طوله من و الحمامالممر ٌوجد 

م، كما ٌمكن من ٘ٙ.ٔم، وعرضه من الشمال إلى الجنوب ٘ٔ.ٕالشرق إلى الؽرب 

 تقع الغرفة األولىخبلل الممر الوصول إلى ؼرفتٌن فً الجهة الؽربٌة لتخطٌط الدور، 

 ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً ،فً الركن الشمالً الؽربً من تخطٌط الدور

م، وعرضها من الشرق 9٘.ٖ طول ضلعها من الشمال إلى الجنوب،مستطٌل الشكل

 ،(ٕٕ٘) لوحة رقم شباك كبٌرعلى  جدارها الؽربً احتوىم، ٓٔ.ٖإلى الؽرب 
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، وفً وسط الجهة (8ٕٔ)، لوحة رقم رفة تخلو واجهته من الزخ،مستطٌل الشكل

 ،ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً الغرفة الثانٌةالؽربٌة من تخطٌط الدور توجد 

م، وعرضها من الشرق ٓٔ.ٖ طول ضلعها من الشمال إلى الجنوب،مستطٌل الشكل

شباك كبٌر مستطٌل الشكل رأسً على  ضلعها الؽربً احتوىم، ٘ٓ.ٖإلى الؽرب

 محمولة على دعامات ،الوضع، زٌنت واجهته بمشربٌة مستطٌلة الشكل أفقٌة الوضع

. خشبٌة ترتكز على واجهة الشباك

 وٌتكون تخطٌطه من ، ٌقع فً الركن الجنوبً الؽربً من تخطٌط الدورالمجلس

م، وعرضه من ٘ٙ.٘مسقط أفقً مستطٌل الشكل طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب

ن، وفً الجدار الجنوبً اروشعلى  جداره الؽربً احتوىم، ٓٗ.ٖالشمال إلى الجنوب

 أفقٌة ،ه مشربٌة مستطٌلة الشكليلإ ت أضٌؾ، رأسً الوضع،شباك مستطٌل الشكل

، واحتوى جداره  محمولة على دعامات خشبٌة ترتكز على واجهة الشباك،الوضع

. (ٕٕٙ)الشرقً على دوالبٌن حابطٌٌن معقودٌن بعقدٌن موتورٌٌن، لوحة رقم

  ٌحتويأما الباب الثانً على ٌسار الصاعد من الدرج فٌفتح على ممر مستطٌل 

 ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً مستطٌل  حمامباب ٌفتح علىعلى ضلعه الشرقً 

 احتوىم، 8ٓ.ٔم، وعرضه من الشمالٕ طول ضلعه من الشرق إلى الؽرب ،الشكل

.  ٌطل على سطح الجار، رأسً الوضع،جداره الشرقً شباك صؽٌر مستطٌل الشكل

 فٌمكن الوصول إلٌها عن طرٌق باب ٌفتح فً الجهة الجنوبٌة غرفة المبٌتأما 

من الممر، وٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل الشكل طول ضلعه من الشمال 

 جدارها احتوىم، ٓٔ.ٖم، وعرضها من الشرق إلى الؽرب7٘.ٖإلى الجنوب 

 أضٌفت لواجهتهما مشربٌة ، الوضعي الشكل رأسًين مستطٌليشباكعلى الجنوبً 

مستطٌلة الشكل أفقٌة الوضع ترتكز قاعدتها على شرابح خشبٌة مثبتة فً واجهة 

(. 7ٕٔ)الشبابٌك لوحة رقم 

 بعكس ما ،الذي لم ٌضؾ إلٌه المعمار أي إضافة تذكر ٌنتهً السلم إلى السطح،

 كما (الطٌرمة)  المنازل فً بناء الكشكأسطحرأٌنا فً المبانً األخرى، من استؽبلل 

فً سبب الصؽر مساحة السطح ل نورولً، وربما ٌكون ، ومنزلفً منزل نصٌؾ

؛ لتسمح  رأسٌة الوضع،بسواتر خشبٌة رمحٌة الشكلالمنزل  سطح وأحٌطذلك، 

بمرور الهواء إلى السطح، وتمكن من على السطح بمتابعة حركة الشارع دون أن 

(8ٕٕ) لوحة رقم ٌراهم أحد،
()

 .

                                                 
ٌنة مواد البناء وجد أنها تختلؾ تماماً عن اٌوجد ؼرفتان وحمام على سطح المنزل، ومن خبلل مع ()

 مما ٌعنً أنه تم ،مواد بناء المنزل، حٌث بنٌت بالطوب األسمنتً، وصممت أبوابها بالخشب األببلكاج
.  استحداثها
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 انفصم انرابع
 

 انعمـــبرة انعطـــــــكرٌت
 

 .انطىر واخلنذق: ادلبحث األول 
 

 .األبىاة: ادلبحث انثبنً 
 

 .األبراج: ادلبحث انثبنث 
 

 :ادلببنً وانمىاث انعطكرٌت حكىمٍت: ادلبحث انرابع
 المبانً العسكرٌة الحكومٌة:                  اووًال 

 المخفر- الثكنة العسكرٌة-  معسكر العساكر النظامً–القلعة                  

 :القوات العسكرٌة الحكومٌة:                  ثانٌاًال 

  القوات البحرٌة–القوات البرٌة                  

 

 . دور انتحصٍنبث انعطكرٌت يف احلفبظ عهى األمن: ادلبحث اخلبمص 
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 المبحث األول

 والخندق السور

 وذلك ببناء األسوار ، القت جدة االهتمام بتحصٌنهامهمةكباقً المدن ال

 الفرس الذٌن انتقلوا إلٌها فً القرن على ٌد وشهدت بناء سورها األول ،لحماٌتها

ب مدٌنتهم سٌراؾ على الخلٌج ابعد خر، العاشر المٌبلدي/الرابع الهجري

وأقدم وصؾ للسور نجده لدى الرحالة ناصر خسرو الذي زار جدة . ()العربً

إحداهما شرقٌة ، ناوقال عنه بؤنه سور حصٌن له بوابت، (مٓ٘ٓٔ/هـٕٗٗ)سنة 

. ()تفتح جهة الشرق، واألخرى ؼربٌة تإدي إلى البحر

، ٌدل أن السور (م8ٖٔٔ/ هـ79٘)إال أن وصؾ ابن جبٌر الذي زارها عام 

وأثر سورها ":بقــــوله ه فتحدث عن بقـاٌــا،  بسبب تقادم الزمـنلبلندثارتعرض 

.  ()"المحدق باق إلى الٌوم

، ٌظهر فٌها السور من مسقط أفقً ر خرٌطة كروكٌةووقد رسم ابن المجا

 واألخرى جهة ،حدهما جهة الشمالإ :ني بوابتدابري الشكل، احتوى تخطٌطه على

، وهو ما ٌخالؾ ما ذكره ناصر خسرو من أن (ٙ)، خرٌطة رقم ()الجنوب

وأعتقد أن ما قاله ناصر خسرو هو األقرب ، البوابتٌن هما شرقٌة وؼربٌة

للصحة، فالجهة الشرقٌة التً تإدي إلى مكة، والجهة الؽربٌة التً تفضً إلى 

. البحر، هما األهم واألكثر نشاطاً 

ر فً ذكر السوي، لم  (م9ٕٖٔ/ هـ7ٖٓ) وعندما زار ابن بطوطة جدة سنة

 عندما زار و، () اندثر ولم ٌبق له أثر ربما، مما ٌدل على أنهوصفه للمدٌنة

 بــؤن المدٌنة ورد فً وصفه، (مٖٓ٘ٔ/هـ9ٓ8)جدة سنة( Varthema )فارثٌما

. ()ؼٌر مسورة

                                                 
 .    من هذا البحث(ٕٓ)انظر ص ()

. 7ٗسفر نامة، ص : ناصر خسرو ()

 .ٙٗرحلة ابن جبٌر، ص : ابن جبٌر ()

 .ٙ٘تارٌخ المستبصر، ص : ابن المجاور ()

 .ٕٔ٘، ص  ابن بطوطةرحلة: ابن بطوطة ()

 .7ٕٙ، ص ٔالمختار من الرحبلت الحجازٌة، مج: الشرٌؾ ()



 

 

( 301) 
 

 لٌس لمنطقة الحجاز ،ونظراً لحٌوٌة مدٌنة جدة، فهً الشرٌان االقتصادي

 ، وببلد شمال إفرٌقٌا،ومصر، فقط، بل تجاوز ذلك لبقٌة أجزاء الجزٌرة العربٌة

 ذلك فً عهد وتم، كان البد من إعادة تسوٌرها وتقوٌة دفاعاتها، وأوروبا 

، أما األسباب (مٙٔ٘ٔ-ٓٓ٘ٔ/هـ9ٕٕ-9ٓٙ)السلطان المملوكً قانصوه الؽوري

: المباشرة لذلك فقد حصرها المإرخون فً سببٌن هما 

اعتداءات األعراب علٌها ونهبها  حماٌة جدة من تكرر: السبب األول

ا رجح لدٌهم هذا السبب، أن األسطول المملوكً والمتجه إلى جدة م، وم()مراراً 

فقتلوا عدداً كبٌراً منهم، ، واجه بعض أعراب بنً إبراهٌم بالقرب من ٌنبع

وشتتوا القبابل، ثم ذهب إلى جدة وبدأ فً تعمٌر ، وأحرقوا بعض دورهم

. ()السور

 ()فٌتعلق بتطلع القوى األوربٌة، وخاصة البرتؽالٌة: أما السبب الثانً

 ،للسٌطرة على طرق ومراكز التجارة فً البحر األحمر، وأهمها بالطبع جدة

. ()والتً باالستٌبلء علٌها ٌسهل السٌطرة على األماكن المقدسة بالحجاز

وقد سهل من وصول البرتؽالٌٌن إلى البحر األحمر نجاح المستكشؾ 

فً الوصول إلى رأس الرجاء (Vasco de Gama)  (فاسكو داجاما)البرتؽالً 

، واقتصادٌة، صعد من آمال األوربٌٌن فً تحقٌق أهداؾ سٌاسٌةمما الصالح، 

 أي ؼزو إال أن استبق السلطان المملوكً قانصوه الؽوري ، فما كان منودٌنٌة

                                                 
: ، الحضراوي9ٕٖ، 8ٕٖ، ص ٔتارٌخ مكة،ج: ، الطبري88، 87السبلح والعدة، ص : ابن فرج ()

 .ٕ٘ٓ، ص ٔتارٌخ مكة، ج: ، سنوكٖ٘الجواهر المعدة، ص 

 .88، 87السبلح والعدة، ص: ابن فرج ()

جدة : النجٌدي، ٗٙ، صٗسمط النجوم، مج : العصامً، 8٘، 8ٗص، ٗج،بدابع الزهور: ابن إٌاس ()

أهمٌة الحجاز فً مطلع العصر : ، محمد كمال دسوقًٖٓ٘ص، من خبلل كتابات جارهللا بن فهد

الحدٌث، مجلة كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بجامعة الملك عبد العزٌز، السنة الثانٌة، العدد 

البرتؽالٌون والبحر األحمر، مجلة الدارة، : ، سعد زؼلول عبد ربه٘ٔٗهـ، ص97ٖٔ/ 9ٖٙٔالثانً 

 .ٓٔٔم، ص98ٌٔٔناٌر / هـٔٓٗٔللسنة السادسة ربٌع أول / العدد الثانً

ثبلث وثابق برتؽالٌة عن خطة لبلستٌبلء على العالم العربً فً مطلع : عبد الرحمن عبد هللا الشٌخ  ()

 ماٌوـ/ ، محرم ـ جمادىى اآلخرةٔ، ع٘القرن السادس عشر، مجلة علم المخطوطات والنوادر، مج

 .8ٕ٘م، صٕٓٓٓأكتوبر 
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، بإصدار أوامره بسرعة تشكٌل حملة عسكرٌة لتؤمٌن وتحصٌن الموانا ()متوقع

 الذٌن ، الهند والٌمنفً مثل جدة وسواكن، ومساعدة المسلمٌن ،والمدن الهامة

. ()تعالت صٌحاتهم بطلب النجدة من السلطان المملوكً قانصوه الؽوري

وقد تزامن االنتهاء من أعمال السور مع وصول أول حملة برتؽالٌة بالقرب 

من شواطا جدة بقٌادة ،  من البرتؽالٌٌنألؾ وسبع مبة علٌها ،سفٌنةعشرٌن 

Alfons de Albuquerque) )(لبوكٌركي اد فونسوال)
 ـ8/هـ9ٔ8ـ ٕٔ ـ ٖ)  فً()

. () من الهنود الملٌبارٌٌن والكنارٌٌنثمانً مبة بؤسطول مكون من( مٖٔ٘ٔ  ـٕ

 ؛ بناء السور، وبدء هجمات البرتؽالٌٌن:هذا التزامن بٌن الحدثٌن الكبٌرٌن

والمباشر لبناء سور جدة، ، ٌرجح لنا أن ٌكون السبب الثانً هو السبب الحقٌقً

مما ومما ٌإكد ذلك سرعة صدور قرار تحرك الحملة بقٌادة حسٌن الكردي، 

 بنً إبراهٌم الذٌن نشط هجومهم على قبابل هةواجم فً ٌنبع، ومكنها من النزول

 مما أسهم فً، وتم القضاء على تمردهم، () بتشجٌع أحد زعماء األشراؾ،جدة

 قد تإخر أقصى سرعة ممكنة، وبدون أي عوابق أو حوادث أمنٌةببناء السور،  

. العمل

ومما ٌإكد استعجال بناء السور ما قام به حسٌن كردي بمساعدة من 

واستخدم ، وبنى بها السور فً شدة وبؤس ، من هدم بعض البٌوت بركاتالشرٌؾ

عامة الناس فً حمل األحجار واللبن، ولم ٌستثن من ذلك العمل كبار التجار 

، فلم ٌكن هناك الوقت الكافً لجلب األحجار من البحر أو من ()ووجهاء البلد 

                                                 
 .9٘، صٗج، بدابع الزهور: ابن إٌاس  ()

. 8٘، 8ٗ، ص ٗبدابع الزهور، ج: ابن إٌاس ()

م، كان مسإوالً عن إعداد مشروع ٌهدؾ إلى إنشاء إمبراطورٌة برتؽالٌة فً الشرق، ٖ٘ٗٔولد سنة  ()

ثبلث وثابق : م الشٌخ ٘ٔ٘ٔ دٌسمبر ٙٔومات فً . وهو ثانً نابب للملك البرتؽالً فً الهند

 .9ٖٖدراسات فً تارٌخ الحجاز،ص : ، ؼٌثان8ٕ٘برتؽالٌة، ص

مداوالت اللقاء العلمً السنوي التاسع لجمعٌة التارٌخ جدة فً زمن البرتؽالٌٌن، : محمد حمٌد السلمان  ()

 .م8ٕٓٓ ابرٌل ٕ٘-ٕٕ/هـ 9ٕٗٔ ربٌع اآلخر9ٔ-ٙٔالمملكة العربٌة السعودٌة ، جدة،واآلثار

  .89ٖص

 .ٖٓ، 9ٕجدة ، ص : ششة  ()

  .  ٗٙ، ص ٗسمط النجوم، مج : العصامً   ()
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 والمدن المقدسة فً خطر ،لبرتؽالٌٌن على وشك الوصولقوات االجبال القرٌبة، ؾ

   .وشٌك

وهو ، ولو تؤملنا فً التفسٌر األول لسبب بناء السور الذي أورده ابن فرج

صد هجمات األعراب، لوجدنا أن هذه الهجمات تعرضت لها جدة منذ القرن 

 ولو كان هذا السبب  ـ ولمدة ثبلثة قرون ـ عشر المٌبلديرابعال/ الثامن الهجري

 ببناء يوالكتؾ، الحقٌقً لما وجدنا تفسٌراً مقنعاً للسرعة التً بنً فٌها السور

. السور دون الحاجة لبناء األبراج التً بنٌت باتجاه البحر

سارعت فً المؽادرة ـ  وبعد االنتهاء من بناء السورـكما أن هذه الحملة

. ()ولنجدة مسلمً الهند،  ودهــلك،لتؤمٌن بعض المدن الساحلٌة كــسواكن

: وصص السور

 على شكل إلى أن السور (م7ٗ٘ٔ/  هـ 9٘ٗت ) أشار جار هللا بن فهد

 ٌحٌط بالمدٌنة من جهاتها الثبلث دون البحر، إذ ٌبلػ طول ضلعه من جهة ،مربع

أما الحابط ذراع بالعمل، ٓٓٙ ومن جهة الشرق، ذراع بالعمل8ٓٓالجنوب

 . () ذراع8ٓٓالمواجه للشمال فقد بلػ طول ضلعه

 () الدكتور ؼباشًفقد قدم األستاذ، واألرقام السابقة ما هً إال أرقام تقدٌرٌة

 امـة بعـة عثمانٌة مإرخـ وثٌقمعتمداًعلى ،ورـ للساً  تفصٌلًاً مخطط

: على النحو التالً (ٖ٘) رقمشكل، (م8٘ٓٔ/هـ7ٕٙٔ)

 ٌحٌط بجدة من جمٌع الجهات، وٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً أن السور

ذراعاً 79٘، ٌبلػ  طول  ضلعه الشمالً ألضبلع ؼٌر منتظم امستطٌل الشكل،

 (م7ٕٔ)ذراعاً 9٘ٓ وطول ضلعه الجنوبً،  تقرٌباً، ٌتوسطه باب المدٌنة(م9ٙ٘)

 ونظراً لوجود تعرج فً ، ، وٌقع فً الطرؾ الشرقً منه باب شرٌؾتقرٌباً 

الشاطا فً الجزء الجنوبً الؽربً للمدٌنة، فقد مد الضلع الجنوبً خارجاً عن 

تقرٌبا، وذلك بٌن برجً حواتٌن  (م7ٕ) ذراعا 97اتصاله بالضلع الؽربً بطول 

                                                 
 .9ٓص، السبلح والعدة: ، ابن فرج9ٙص ، ٗج، بدابع الزهور: ابن إٌاس ()

 .9ٓ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد ، : النجٌدي ()

  .ٕٔ،ٖٔ ص،سور مدٌنة جدة: ؼباشً ()
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تقرٌبا،  (م8ٕٕ) ذراعا 9ٙٓٔوطول ضلعه  الشرقً ٌبلػ. وبرج مجنون 

 ذراعا 8ٗٗٔ الؽربً ه بٌنما ٌبلػ طول ضلع،وٌتوسطه تقرٌبا باب مكة 

من خبلله تتصل المدٌنة ؾتقرٌباً، وهو متعرج، وألهمٌة هذا الضلع  (مٖٔٔٔ)

 هً من الشمال إلى ،بالبحر، نلحظ كثرة أبوابه، حٌث بلػ عددها خمسة أبواب

وباب ، وباب الشونة،  باب المؽاربة، وباب الجمرك وباب الشهداء،: الجنوب

 ذراعاً ٕٖ٘ٗ من الجهات األربع السور طول لٌبلػ(.ٖٙ)الوزٌر، شكل رقم

  .تقرٌبا (مٖٕٖٗ)

ه؛ الرواٌة األولى  فً تحدٌدانرواٌتأما بالنسبة لعرض السور فقد وردت 

العمل أي ذراع ثبلثة أذرع ببالسور تحدد عرض جار هللا بن فهد ل واألقدم 

 (م 9ٓ9ٔ /هـ7ٕٖٔت) ويا الحضر،أما الرواٌة الثانٌة فقد أوردها ( )(مٕ٘.ٕ)

، ونرجح الرواٌة األولى ()  تقرٌباً (مٕٙ.ٖ)عرضه أربعة أذرع أي وذكر أن 

)التفاقها مع ما هو ظاهر فً خرٌطة الوثٌقة  )
. 

 ،()تقرٌباً  (م٘.7)أي  أذرع ٓٔوأورد جار هللا بن فهد  أن ارتفاع السور

 عشر ذراعاً ناارتفاع  السور فً األرض اثأن أساس  بٌنما ذكر ابن  فرج

 أن ارتفاع (م 9ٓٓٔ/8ٖٔٔ) ذكر إبراهٌم رفعت،وفً فترة متؤخرة. ()(م9)أي

، وربما ٌعود ذلك إلى تجمع األتربة حول السور () أمتار أربعةالسور بلػ

 .  كبٌر منهءوتؽطٌتها لجز

: تارٌخ بناء السور 

 (م٘ٓ٘ٔ/ هـ9ٔٔ) اآلخرة سنة ى جماد أولٌُشٌر ابن إٌاس إلى أنه فً

، () عدداً من البنابٌن والنجارٌن والعمال لبناء السور الؽوريأرسل السلطان

                                                 
  .9ٓ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد ،ص: النجٌدي ()

(   .ٖ٘الجواهر المعدة، ص :  الحضراوي(

 .ٕٔسور مدٌنة جدة ، ص : ؼباشً ()

 (   .9ٓ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد ، ص : النجٌدي(

. 9ٔالسبلح والعدة، ص: ابن فرج ()

 .  ٕٕ، صٔمرآة الحرمٌن ،ج: رفعت ()

 .8ٗ، صٗبدابع الزهور، ج: ابن إٌاس ()
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 فً شهر صفر سنة، وصلت أخبار نجاحهم فً بناء سور جدة إلى مصرو

كما أن  جارهللا بن فهد أشار إلى أن تارٌخ بناء السور قد ، ()(مٙٓ٘ٔ/هـ9ٕٔ)

ٌإكد ابن فرج أن بناء و ، ()وقد تم فً أقصر مدة (مٙٓ٘ٔ/هـ9ٕٔ)تم فً عام 

وبذلك نرى ، ()وقد أنجز فً تسعة شهور، (م٘ٓ٘ٔ/هـ9ٔٔ)فً عام كان السور 

، وتم االنتهاء (م٘ٓ٘ٔ/هـ9ٔٔ)نرى أن بداٌة أعمال البناء كانت فً  منتصؾ عام

  . (مٙٓ٘ٔ/هـ9ٕٔ)منها فً أوابل عام 

  حٌنما ذكر بعض المإرخٌن والرحالة المتؤخرٌن،ولقد جانب الصواب

، ()(مٔٔ٘ٔ/هـ9ٔ7) السلطان الؽوري قد أمر ببناء السور فً عام بعضهم أن

 وكلها ()(مٓٔ٘ٔ/م9ٔ٘)كما وردت رواٌات أخرى بؤن السور بنً فً عام 

، ملهاقوأ مقدم على  وابن فهد  ابن إٌاسٌنِ فقول المإرخَ  ،رواٌات ؼٌر دقٌقة

ومما ٌزٌل أي مجال للشك فً تارٌخ بناء السور هو أن .  لؤلحداثمالمعاصرته

، وفاة المؽربً حسن المسبلتً الذي رافق حسٌن كردي فً مهمته إلى الهند

أي بعد سنتٌن من (م9ٓ٘ٔ/هـ9ٔٗ)كانت فً عام، وشارك فً بناء سور جدة

 عام فما حدث فً ،ٌهم التبس عل ٌكون األمر قد وقد .()االنتهاء من أعمال البناء

 عّمر باش مكة خاٌر ر، حٌثعمار السوإ أول إضافة لعملٌة هو(مٔٔ٘ٔ/هـ9ٔ7)

 وأوصله بالسور من جهة ،بك المعمار الجركسً برجاً سابعاً فً وسط البحر

  .()منيال

وتبع ذلك المزٌد من أعمال  البناء واإلضافات من أبراج وخبلفه فً سنوات 

 ما صرؾ على السور وتوابعه من األبراج،  وبلػ مجموع،تلت هذا التارٌخ

                                                 
 .9ٙ، 9٘، ص ٗبدابع الزهور، ج: ابن إٌاس ()

. 9ٓ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد ، ص: النجٌدي ()

 .88، 87السبلح والعدة، ص: ابن فرج ()

رحبلت فً : بوركهارت، 8ٕٖ، ص ٔتارٌخ مكة، ج: الطبري، ٕٕٔص ، تارٌخ مكة : النهروالً ()

. ٕٓص، شبه جزٌرة العرب

مرآة الحرمٌن، : ، رفعتٖٗٔمرآة جزٌرة العرب،ص:صبري، 7ٗص الرحلة الحجازٌة،:البتنونً ()

. ٖٕ، صٔج

. ٖٔٔ، 9٘ص، ٗج، بدابع الزهور: ابن اٌاس ()

   .ٖٓ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد ، ص : النجٌدي ()
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، وقد قدم () ألؾ دٌنارؼوريبةوحفر الخندق حول البلد م،بعض الدور والجوامعو

 وتبرع بالبٌوت التً كانت قرٌبة من السور، ،الشرٌؾ بركات بن محمد المساعدة

 مسلمو، أما ()ومنها بٌت الصابونً فً جهة الٌمن، وبٌت الدحٌمً فً جهة الشام

 سفن ملٌبة بالتوابل والبهارات، كان لها تمثلت فً ثبلثالهند فقد تبرعوا بمعونة 

. ما ٌلًوهذا ما سوؾ نقوم بتوضٌحه فً، () كبٌر فً إكمال التحصٌناتأثر

 :صالحاتالترمٌمات واإل

هدم فً بعض أجزابه، تللتلؾ وال  تعرض السور،علٌهنظراً لتقادم الزمن 

أي حماٌة جدة من التعرض للهجمات ، ولم تكن أهمٌته تقتصر على الجانب األمنً

فقوة تحصٌنه ،  وحٌوي هام،بل تعدى ذلك إلى قٌامه بدور اقتصادي، والؽارات

لى إومتانته تساعد على استٌفاء القٌمة الجمركٌة للسلع الداخلة والخارجة من و

وعلى منع عملٌات التهرٌب للسلع التً كانت تنشط بشكل كبٌر عند وجود ، جدة

لذلك نجد أن القٌام بؤعمال اإلصبلح ، فذ فً جدران السورا أو من،ثؽرات

 وخاصة إذا ما توفرت الموارد المالٌة ،والترمٌمات كانت تإخذ بشكل جدي

 .البلزمة إلجراء اإلصبلح

وزودتنا بعض الوثابق ، التعرؾ بحالة السور ولقد ساعد وصؾ الرحالة فً

 :، وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً لذلكبؤعمال اإلضافات والترمٌمات

 فً عهد  أنجز على ما للسورأول إضافة ُعملت (م9ٓ٘ٔ/هـ9ٔ7)فً عام

 المعمار الجركسً برجاً سابعاً فً بك عّمر باش مكة خاٌر فقدقانصوه الؽوري،

 . ()وأكمل بناء السور من جهة الٌمٌن إلى أن أوصله بالبرج، وسط البحر

عّمر نابب جدة حسٌن الكردي برجاً ثامناً فً  (مٕٔ٘ٔ/هـ9ٕٓ)وفً عام

كما قام بشحن أبراج السور ،()الجهة الشمالٌة، وأضاؾ باباً كبٌراً من جهة البر

 . ()بالمدافع الكبار، وآالت الحرب

عمر حسٌن الرومً نابب جدة البرج  (م9ٔ٘ٔ/هـ9ٕٙ)وفً سنة 

جهة )مما ٌلً البحر، وفً العام االحق قام ببناء البرج الشامً (الجنوبً)الٌمانً

                                                 
( .  9ٗ، 9ٔالسبلح والعدة، ص:  ابن فرج(

(  .9٘، 9ٗالسبلح والعدة، ص:  ابن فرج(

(  . ٖٔٔالبرتؽالٌون والبحر األحمر، ص : ، عبدربهٔٓٔصراع المسلمٌن ، ص :  الرمال(

   .ٔ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد، ص: النجٌدي ()

  . ٔ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد، ص: النجٌدي ()

 .  ٖٓ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد، ص: النجٌدي ()
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 . ()(الشمال

قـام والً جدة العثمـانً األمٌر  (م8ٖ٘ٔ/  هـ9ٗ٘ )وفً عام

 بإزالة األتربة واألوساخ ،(مٗٗ٘ٔ– 8ٖ٘ٔ/  هـ9٘ٔ- 9ٗ٘)اإلسـكندر

، فقد وصلت من االرتفاع بحٌث أصبح بإمكان رالمتراكمة على جوانب السو

 حتى فقد السور وظٌفته ،الواحد أن ٌرقى وٌعبر السور بسهولة ماشٌاً على التراب

 . () من أجلها، كما أمر بوضع المدافع على األبراج واألبوابشاالتً أن

وصؾ السور بؤنه فً حالة سٌبة بسبب تقادم  (م8ٓ٘ٔ/هـ988)وفً عام

. ()المدٌنة لم تكن مسورة من جهة البحروأن ، الزمن علٌه

م ـ 7ٖٗٔ/هـ8٘ٔٔهــ ٙٗٔٔ)   على جدةعلً باشاوفً زمن والٌة 

وعمل التحصٌنات البلزمة لحماٌته من هجوم ، قام بالكشؾ على سورها (م7ٗ٘ٔ

إال أن السور كان ، ()(م7ٕ٘ٔـ 7ٖٖٔ/ هـ٘ٙٔٔـ ٘ٗٔٔ)الشرٌؾ مسعود 

ٌعانً من وجود ثؽرة ضعٌفة  التحصٌن من جهة الجنوب، مما مكن شرٌؾ مكة 

 .()فهرب الوالً العثمانً عن طرٌق البحر، من دخول جدة

 ،بالتحدٌد (م7ٕٙٔ/هـ7ٙٔٔ) عام أي فً ،ر المٌبلديوفً القرن الثامن عش

علٌها سور جدة إلى درجة أن كان  الحالة السٌبة التً Neibuhr))روصؾ نٌبو

ولقد وافق أحد أفراد األسطول ، ()الشخص ٌستطٌع عبوره وهو راكب فرسه

رأٌه فً  (Niebuhr)نٌبور، (م7ٙ9ٔ/ هـ8ٖٔٔ) عام الفرنسً الذي مر بجدة

                                                 
، ٔنٌل المنى بذٌل بلوغ القرى لتكملة إتحاؾ الورى، تحقٌق محمد الحبٌب الهٌلة، ط:  جارهللا بن فهد()

 .ٖٕ٘، صٔم ، قٕٓٓٓ/ هـٕٓٗٔمكة المكرمة، مإسسة الفرقان، 

 .  88ص ، جدة: ، ششة 99السبلح والعدة، ص: ابن فرج ()

( )Pesce: Jiddah Portrait, P31  

، محل (م7ٖٖٔ/هـ٘ٗٔٔ )هو الشرٌؾ مسعود بن سعٌد بن زٌد ولً إمارة مكة أول مرة فً سنة ()

أخٌه الشرٌؾ محمد بن عبد هللا بن سعٌد، إال أنه أجبر على ترك اإلمارة البن أخٌه محمد بن عبد هللا 

م، تولى الشرٌؾ مسعود إمارة مكة مرة 7ٖٗٔأٌار / هـٙٗٔٔبعد ثبلثة أشهر فقط، وفً ذي الحجة 

. م7ٕ٘ٔشباط 8ٔ/ هـ٘ٙٔٔربٌع اآلخر ٕثانٌة، واستمر ثمانً عشرة سنة حتى توفً فً ٌوم الجمعة 

. 8ٓٔ، 79ٔأشراؾ مكة المكرمة، ص: جارشلً

.  ٖٓٗص، تارٌخ مكة: السباعً ()

  ٘ص، سور مدٌنة جدة: ؼباشً ()
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مجرد وصؾ السور قاببلً بؤنه ،حٌث (Brooke) وكان ٌدعى بروكالسور، 

 .   ()" خراب"

بعد نجاحها فً ، وخوفاً من مواصلة الحملة الفرنسٌة زحفها إلى الحجاز

أصدر الشرٌؾ ؼالب أمره إلى ، (م798ٔ/هـ ٖٕٔٔ) ممصر عااالستٌبلء على 

األهالً والمحاربٌن أن ٌتعلموا حمل واستعمال السبلح، وأمر بإصبلح سور جدة 

. ()لجزٌرة العربٌةالعدوان الفرنسً لم ٌمتد لوتقوٌته استعدادا للكفاح، ولكن 

أمر السلطان  (م8ٓٓٔ/هـٕ٘ٔٔ)ومواصلة ألعمال الترمٌم وفً عام 

العثمانً محمود الثانً بؤن ٌتوجه أمٌن البناء فً المدٌنة المنورة إلى جدة لعمارة 

 .()سورها، وتجدٌد بناء برج الٌمن من أساسه إلى قمته 

وقد ساعد تحصٌن السور وتقوٌته فً صد هجوم األمٌر سعود بن عبد هللا 

 حٌث تحصن الشرٌؾ وراء السور، ودام الحصار ،(م8ٖٓٔ/ هـ8ٕٔٔ)عام 

 فتركها وعاد بعد ،قرابة أسبوع، فوجد األمٌر سعود أن جدة محصنة بسور حصٌن

. ()أن ترك قسماً من جنده فً مكة 

 ،(م8ٓ٘ٔ/ هـٕٕٓٔ)عقد الصلح بٌن السعودٌٌن والشرٌؾ ؼالب عام  وبعد

 إلصبلح ما تهدم من السور، وبنى برجاً ، الشرٌؾ ؼالب لعدة أشهر فً جدةبقً

 . () لٌشرؾ على شإون السفن فً المٌناء؛على ساحلها

 (م8ٔٗٔ/هـٖٕٓٔ)الذي زار جدة عام(Burkhardt)بوركهارتوصؾ و

  والجنوبٌة بؤبراج، والشرقٌة، من الجهات الشمالٌةجدرانهالسور بؤنه قد تم تدعٌم 

 خطوة، وأضاؾ  بؤن السور القدٌم الذي بناه السلطان ٓ٘ إلىٓٗعلى مسافات من

أن أهالً  لوال  أن ٌوفر الحماٌة ضد الهجمات،لم ٌكن بإمكانهقانصوه الؽوري 

جدة ساعدوا فً إعادة تدعٌمه بحٌث أصبح ٌكفً لصد هجمات البدو الذٌن 

. ()مدافعالالٌملكون 

بتكلٌؾ الحكومة العثمانٌة صدرت أوامر  (م8ٕ9ٔ/هـٕٗٗٔ)وفً عام 

                                                 
(  )Pesce: Jiddah Portrait, P36  

 .  9ٓٗتارٌخ مكة، ص: السباعً ()

.  ٙسور مدٌنة جدة ،ص: ؼباشً ()

 .  99ٗتارٌخ مكة، ص : ، السباع7ًٔ، ص ٗإفادة األنام، ج: الؽازي( )

 .  ٖٓ٘تارٌخ مكة، ص : السباعً ()

(  .  ٕٔرحبلت فً شبه جزٌرة العرب ، ص :  بوركهارت(
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وقام أمٌن ، محافظ جدة مصطفى أفندي بعمل الترمٌمات للسور وأبراجه

المالٌة والتكلفة ، وحددت المقاسات الخاصة، اإلنشاءات بعمل المعاٌنة البلزمة

. ()إلجراء عملٌة الترمٌم

عن حاجة جدة  (م8ٖٖٔ/هـ9ٕٗٔ ) فً عام(Tamisier)عبر تامٌزٌٌه ولقد 

، وفً وصفه لجدران السور من ()لبناء دابرة جدٌدة من األسوار المؽلقة لحماٌتها

 وكل ،العدٌد من الصور التً تصور السفن الراسٌةب  جهة البحر قال بؤنها مزٌنة

 واألعمال رسوماتوانفرد مورٌس بوصؾ  هذه ال، ()أشرعتها وحبالها منصوبة

 ، الذي قام برحلته سنة()وأشار بترون. لم ٌسبقه أحد إلى ذلك ؾالٌدوٌة،

 . ()بؤن أسوار جدة مطلٌة باللون األبٌض (م8ٖ٘ٔ/هـ9ٕٙٔ)

ـ 8ٕٗٔ/هـٕٔٙٔ ـهـ7ٕ٘ٔ)وفً زمن والٌة الوالً عثمان باشا لجدة 

. ()قام بإصبلح السور وترمٌمه (م8ٗٙٔ

 عند (م8٘ٗٔ/هـ7ٕٔٔ )(Charles Didier )والحظ الرحالة شارل دٌدٌه

 .()زٌارته جدة متانة السور، وسمكه، وأنه مرتفع بما ٌكفً وصٌانته جٌدة 

قام قابم عند قٌامه بتوسعة المٌناء والجمرك ،  (م8ٙٙٔ/هـ8ٖٕٔ)وفً سنة

مالً من السور الؽربً  الش الطرؾمن هدم السوربنوري أفندي، جدة مقام 

 البحر، وسد من تلك الناحٌة وساوى بٌن إلى جهة وأدخله الموالً للمٌناء،

 .()األرض

نظراً لقرب وصول السفن المحملة بالبضابع الهندٌة، وخوفاً من عملٌات و

تبٌن أن و السور،  دراسة واقع(م879ٔ/ هـ9ٕٙٔ) عام فًالتهرٌب جرت 

                                                 
 ألبحاث الحج بجامعة أم  الشرٌفٌنوج ج، محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن/ 7ٔٔ/ ٖ٘ٔ: وثٌقة رقم ()

.  القرى

(  .  ٕ٘ٔرحلة فً ببلد العرب، ص :  تامٌزٌٌه(

(   .89رحلة فً ببلد العرب، ص :  تامٌزٌٌه(

(  م، ادعى اإلسبلم، وعمل ضابطا فً الجٌش البرٌطانً فً الهند، 8ٌٕٔٔرلندي، ولد سنة إ رحالة (

المختار من الرحبلت : الشرٌؾ.  لؽة وأربعٌن لهجة ٕ٘ مجلدا، وأتقن وعرؾ ٖٗنشر فً رحبلته 

 .   7ٓٗ، صٔالحجازٌة، مج

 (  . 7ٓٗ، ص ٔا المختار من الرحبلت الحجازٌة، مج: الشرٌؾ(

. 8ٖ ، صٖأعبلم ، ج: مؽربً ()

 . 9ٙٔرحلة، ص: شارل دٌدٌة ()

 .  ٙٗالجواهر المعدة، ص : الحضراوي ()
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على ؛ للمحافظة األضرار بسرعةإلزالة   الحاجة ملحة أن و،للسقوطجدرانه آٌلة 

عمار السور من إٌرادات البلدٌة، تم إولتؤمٌن المبالػ البلزمة ، أموال الدولة

 تحدثت الوثٌقة عن إمكانٌة بٌع زادت التكلفة لما ألؾ قرش، وٓ٘والمبالػ المبدبٌة 

 لاير فضة 9ٕٓٓ أن تإمن مما ٌحتملبالمزاد العلنً، ٌج  وصهرأرضً يقطعت

وبإجراء الحسابات وجد أن المبلػ السابق ، منها على أعمال البناءللصرؾ 

 و إقناعه  و تم مناقشة هذه المسؤلة مع نابب الوالٌة،قرشاً ٕٓ٘.ٌ٘ٙساوي

 .()ة وأهمٌة  األمرورربض

تقرر أن السور وبعض المبانً األخرى  (م887ٔ/ هـ ٖٖٓٔ)وفً عام 

بحاجة إلى الترمٌم، وأن مبلػ الترمٌمات قد قدر بثبلثة وستٌن ألؾ قرش، على أن 

 .()، ومن رسوم الجمرك(م887ٔ/هـٖٖٓٔ)ٌتم صرؾ المبلػ من مٌزانٌة عام 

الحجاز صفوت باشا مجلس إدارة ي  وجه وال(م888ٔ/ هـ ٖ٘ٓٔ)وفً عام 

 فً عمارة السور، فؤفادوه ممربٌا تهٌطلب فٌه إبداء خطاباً  ،البلدٌة للمرة الثانٌة

 بؤن التؤخٌر (م887ٔ/سبتمبر/ٕٙهـ الموافقٖ٘ٓٔ/محرم/9 )فً تقرٌر مإرخ فً

 وإجراء المراسبلت أدى إلى زٌادة خراب السور، ،فً اتخاذ قرار العمارة

 مما ٌترتب علٌه زٌادة التكلفة إلى ،وارتفاع أجور العمال ومواد البناء

 .()(قرشٓٓٗ.8ٗٔ)

وبناء على ما سبق أفادت رباسة شورى الدولة والى الحجاز، بؤن المٌزانٌة 

، (قرش8ٗٓٓ.ٗٔ)تكلفة كشؾ العمارة المقدر بمبلػ ال تتحمل فً الوقت الحاضر 

 وهو ،وٌلزم إجراء كشؾ معماري جدٌد ال ٌتجاوز قٌمته مقدار الكشؾ األول

، ولكً ٌتم توافق أعمال الترمٌم مع هذا المبلػ ٌجب اتخاذ (قرشٓٓٓ.ٖٙ)

: التدابٌر التالٌة

 ومن صهرٌج معسكر المدفعٌة القدٌم ،تؤمٌن األحجار من قشلة قدٌمة مهجورة-

 ،والمتروك دون استخدام، وكذلك من بعض األماكن الخربة التً المالك لها

. ()وال فابدة منها فً البلد

 ،، وٌتم نقله أٌضاً مجاناً (الوزٌرٌة  )تؤمٌن الماء مجاناً عن طرٌق عٌن الحمٌدٌة -

                                                 
.   ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولm.ms 643015. 1:وثٌقة رقم ()

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDH.MK T 1554172: وثٌقة رقم ()

.  ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولsp 93 / 5503.1 :  وثٌقة رقم ()

.   ،محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولsp p3 / 5503.1:  وثٌقة رقم ()
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ٌن، كما ٌمكن تؤمٌن البطحاء مجاناً عن طرٌق ئوذلك بمساعدة السقا

. المساعدات، وبذلك ٌتم توفٌر المبالػ المقررة للماء والبطحاء 

 ست مطاحن  إلىتؤمٌن الجص بنقل األحجار المتراكمة حول السور وؼٌره-

هوابٌة مهجورة خارج البلد، وتحوٌل المطاحن إلى مصنع للجص، مما ٌعنً 

ٌعنً أنه ٌمكن ، مما  الجص، وهذا ٌوفر عشرة آالؾ قرش منتوفٌر المطلوب

 :()تخفٌض األجور على النحو التالً

 عمال المعلمٌن والعمال 
 وفق الكشص الثانً

حساب األجر 
 بالقروش

مقدار التخفٌض 
 بالقروش

حساب األجر 
بالقروش بعد 

 التخفٌض

 23534 10000 33534 عمال المعلمٌن 

 11630 7000 18630  عمال الحجارٌن

 7178 4000 11178 عمال نقل األحجار

 7315 2000 9315 عمال نقل الجص والطٌن

 3868 1722 5590 ل خلط الجص والطٌناعم

صدر األمر  (م887ٔ/أكتوبر/ٕالموافق هـ ٖ٘ٓٔ/محرم/٘ٔ)وفً 

ألؾ قرش البلزمة إلجراء ٖٙالسلطانً بالسماح لوالٌة الحجاز بصرؾ مبلػ 

 وإجراء ،وقد حسب المبلػ بناء على عملٌة الكشؾ الثانٌة، عملٌة ترمٌم للسور

 .()التخفٌضات السابقة

 ، والمتهدمة بالسور، واألماكن اآلٌلة للسقوط،وٌبدو أن بعض المحال

وتم الكشؾ وتقدٌر  (،م89ٖٔ/هـٖٔٔٔ) عامأخرى فًاحتاجت لعملٌة ترمٌم 

 . ()قرشٕ٘٘.ٔٓٔ التكالٌؾ التً بلؽت

ومما ٌإٌد ، ولم نجد من الوثابق ما ٌإكد موافقة السلطان على الطلب السابق

جرفٌه – جٌل المصور  الرحالة ما ذكر فً الوثٌقة ما ذكره

                                                 
 تصنٌؾ أوراق شورى محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول، ٕٕٙ٘ / ٕٗوثٌقة رقم  ()

.  ٓٔسور مدٌنة جدة ، ص : نقبلً عن ؼباشً

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول I. SD 93/5503 : وثٌقة رقم ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول.  DH .MK T . 64 / 34:وثٌقة رقم ()
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الذي زار جدة فً نفس العام الذي أرخت به  (Courtellemont)كورتلمون

أن مدٌنة جدة محاطة بسور "وجد  حٌث (م89ٗٔ/هـٕٖٔٔ)أي فً عام ،الوثٌقة

أن هناك فتحات ) إال أنه ذكر ()"قوي باستطاعته حماٌتها من هجمات القبابل 

ء، وخاصة فً الجنوب الشرقً حٌث ىتنتشر هنا وهناك على طول السور المهتر

. ()(توجد بعض األحجار المنثورة على األرض

 من اإلهمال  السوربلػ (م9ٔٓٔ/هـ8ٕٖٔ)فً عامأنه  الوثابق ىإحدوتإكد 

 ٌقومون بإدخال سابر السلع واألشٌاء األخرى من خبلل ا أصبحوبؤن المهربٌن

ومن أجل المحافظة على المنافع الحكومة ومن أجل .  دون دفع رسوم،السور

 وبموجب الكشؾ ، تم انعقاد مجلس المحافظة،تؤمٌن أموال الدولة وعدم إهدارها

والمعاٌنة التً أجرتها الهٌبة العامة للجمارك، تم إببلغ دابرة البلدٌة، والسلطة 

  فٌها وعقد سحٌق ترك،المحلٌة التخاذ البلزم وأن السور قد مر علٌه فترة طوٌلة

 بدون أي ترمٌمات مما سهل عملٌات التهرٌب، فؤرسل والى جدة عام

ضرورة ترمٌم سور جدة، وأن ٌكون بإلى الحكومة العثمانٌة  (م9ٔٓٔ/هـ8ٕٖٔ)

 .() قرشا79ٖ ألؾ وٖٖأخذ الرسوم من إدارة الجمارك، وأهمٌة صرؾ مبلػ 

 صدر فرمان السلطان العالً (م9ٕٔٔ سبتمبرٔ الموافقهـٖٖٓٔرمضانٕٓ)وفً

. ()لئلنفاق على هذه الترمٌمات () قرشا 79ٖٓبالسماح بصرؾ مبلػ 

 

 

 

                                                 
 .  ٕٙ، ص تًرحل: هجرفً– جٌل  ()

 . ٕٙ، ص تًرحل: جرفٌه– جٌل  ()

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول 0DH.ID 8 / 22 :وثٌقة رقم ()

.   ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDH. ID 8 / 22: وثٌقة رقم ()

واستخدم الجزء األكبر من الحجارة واألتربة الناتجة   (م9ٗ8ٔ/  هـ 7ٖٙٔ)تم هدم السور فً عام  ()

.  7٘ص، ٔط،جدة : طرابلسً. فً إنشاء أول مٌناء لجدة ٌتخطى الشعب المرجانٌة 
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 :الخنــــــدق 

انتشرت فكرة حفر الخنادق حول المدن لحماٌتها من هجمات األعداء منذ 

كعنصر دفاعً فً العراق، وفارس، ومصر  استخدمو، عصور ما قبل اإلسبلم

 سنة ()لوكان أول توظٌؾ للخندق فً العصر اإلسبلمً فً عهد الرسو ،وؼٌرها

 وعرضه ، ذراعاً ٕٓ جزء من المدٌنة بخندق عمقهأحٌطعندما  (مٕٙٙ/هـ٘)

ذراعاً أٌضاً، وذلك قبٌل ؼزوة األحزاب بإشارة من الصحابً سلمان ٕٓ

()الفارسً
()

، ثم انتشر حفر الخنادق بعد ذلك فً مختلؾ مدن العالم اإلسبلمً 

 ،وقبلعه، فالخنادق أحاطت بمدن عربٌة كواسط، وبؽداد، وصنعاء، وزبٌد، والقدس

 .وؼٌرها من المدن العرٌقة

 وزٌادة فً تحصٌن ،(مٙٓ٘ٔ/ هـ9ٔٔ)وبعدما بنً سور جدة فً عام 

ومن المعروؾ أن . المدٌنة، حفر خندق مواِز ألضبلع السور من جهة البر

الخندق هو من بناء األمٌر حسٌن الكردي، ولكن المصادر التارٌخٌة لم تذكر 

 على وجه التحدٌد، فالرواٌات األولى التً تتحدث عن بناء السور فً حفرهتارٌخ 

لم تذكر شٌباً عن حفر الخندق، ومن الراجح أنه قد تم  (مٙٓ٘ٔ/هـ9ٔٔ)عام 

.  ()حفره فً األعوام التً تم فٌها زٌادة التحصٌنات للسور

، (م8ٓ٘ٔ/هـٕٕٓٔ)عقد الصلح بٌن السعودٌٌن والشرٌؾ ؼالب عام  وبعد

 خندق خارج السور جمع بإعادة حفر(م8ٓٙٔ/هـٕٕٔٔ) عام أمر الشرٌؾ ؼالب

 وجعل أربعٌن ٌشتؽلون من الجهة الشمالٌة، وأربعٌن من ، والصناعٌن،له البنابٌن

 من أول شهر صفر إلى شهر جمادى اآلخرة، وهم فً عمل الجهة الجنوبٌة،

 المناقب احرقوأ وقد واجهوا الكثٌر من الصعاب والمشاكل، لدرجة أنهم متواصل،

، واستمرت األعمال  الثٌران فً أعمالهماستخدمتبالنار لتفتٌت الصخور، كما 

. ()حتى نهاٌة العام 

وعلى الرؼم من الجهد المبذول فً حفر الخندق فإن الرحالة علً بكر 

انتقد طرٌقة بنابه كما تنبؤ بعدم قدرته على البقاء  (م8ٓٙٔ/هـٕٕٔٔ)العباسً

طوٌبلً، وذلك أن جدرانه مقطوعة عمودٌاً من دون انحراؾ وال نتإ، وال ٌوجد به 

عرضه ٌبلػ تسعة أوعشرة أقدام، بٌنما عمقه " أي بناء ٌدعمه، ووصؾ ابعاده بؤن

                                                 
، دار 88بٌن قبلع العرب، الحرب عند العرب، سلسلة كتابك رقم : عبدالرحمن عبدالرحمن زكً ()

  .ٖٔ، ص977ٔالمعارؾ القاهرة، 

. السبلح والعدة:جدة من خبلل كتابات جار هللا بن فهد، ابن فرج: النجٌدي، بدابع الزهور:ابن إٌاس  ()

 .  ٔٗالجواهر المعدة، ص : الحضراوي ()
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وهو على بعد عشر خطوات من الجانب الخارجً للسور ٌسمح " اثنا عشر قدماً 

 .()بالمرور علٌه قنطرة متحركة 

ولقد وردت أبعاد الخندق فً وثٌقة عثمانٌة أوردها األستاذ الدكتور ؼباشً 

حٌث تم حفرالخندق ممتداً بامتداد الضلعٌن الجنوبً والشرقً، وحوالً ثلثً 

 ذراع ٘.9، وٌبعد عن السور مسافة (م٘.ٗ) أذرع ٙالضلع الشمالً، بعرض 

 .، ولزٌادة التحصٌن()، وذلك لحماٌة أساسات السور من االنهٌار (مٔ.7)

وصؾ الخندق بعد  (م8ٔٗٔ/هـٖٕٓٔ()Burkhardt)كما أن بوركهارت

وقد حفر على امتداد السور وبمحاذاته خندق " حفر الشرٌؾ ؼالب له، حٌث قال

 .  ()"صؽٌر، لٌزٌد من وسابل الدفاع 

إن : "فقد قال (م8ٖٗٔ/هـ9ٕٗٔ )(Tamisier)   أما الرحالة مورٌس تاٌمزٌٌه

الواجهة الشرقٌة كانت محمٌة بواسطة خندق مابً ٌبدو بحالة جٌدة للؽاٌة، لكنه 

 الحظ الرحالة شارل دٌدٌهكما  .()"بحالة سٌبة فً الناحٌة الشمالٌة، والجنوبٌة

(Charles Didier)( ٕٔ7ٔم8٘ٗٔ/هـ)  بحفرة " وجود الخندق، ووصفه

  .()"عمٌقة

الحظ انسداد  (م9ٓ9ٔ-8ٖٙٔ/هـ7ٕٖٔ-ٕٕ٘ٔ)وفً زمن الحضراوي 

ا ٌإٌد كبلم مو م، ()الخندق وامتبلءه بالتراب، ولم ٌتبق منه ؼٌر آثاره

أنه لم ٌرد ذكره فً أي من المصادر  الدفاعًالحضراوي من انتهاء دور الخندق 

، وقد تم ردم بعض مواقع الخندق المتبقٌة بعد هدم السور ()التارٌخٌة المتؤخرة 

 .()(م9ٗ8ٔ/هـ7ٖٙٔ)فً عام

 

                                                 
، ٔرحالة اسبانً فً الجزٌرة العربٌة، دارة الملك عبدالعزٌز،الرٌاض،ط: صالح بن محمد السنٌدي( )

 .ٕٗٔهـ ،ص 9ٕٗٔ

. ٖٔسور مدٌنة جدة، ص: ؼباشً ()

.  ٕٔرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص : بوركهارت ()

. 8ٔرحلة فً ببلد العرب، ص : تامٌزٌٌه ()

. 9ٙٔرحلة، ص : شارل دٌدٌة ()

.  ٔٗالجواهر المعدة، ص : الحضراوي ()

.  ٔمرآة الحرمٌن،ج: مرآة جزٌرة العرب، رفعت: صبري ()

.  8٘ص، ٔ ط،جدة : طرابلسً ()
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 المبحث الثانً

واب ــــــــــــــــــــــاألب

 وأطلقذكرهما ابن فهد ، على بوابتٌنعند إعادة بنابه  سور جدة  توىحا

باب إلى كل  قصد من ذلك نسبة  ،()الشامًعلٌهما اسم الباب الٌمانً والباب 

ٌقع جهة  ، والباب الشامًالجنوبٌقع جهة  فالباب الٌمانً، الجهة التً ٌقع فٌها

 .الشمال

 فً عام جدة الذي زار( Burkhardt) بوركهارتلقد أشارو

 ،باب مكة للجهة الشرقٌة: نيأن لجدة من ناحٌة البر بوابت (م8ٔٗٔ/هـٖٕٓٔ)

، ()اً  فً الضلع الجنوبً سد مإخرابد بووج وذكر ،ٌةلشمالللجهة اوباب المدٌنة 

.  وٌبدو أنه الباب الٌمانً الذي أشار إلٌه ابن فهد ، ()اً مإخر

ذكر والبد أن الحاجة قد دعت إلى فتح باب ثالث فً الجهة  الجنوبٌة حٌث 

 بؤن سور جدة ٌخترقه ثبلثة ،(م8٘ٗٔ/هـ7ٕٔٔ) الذي زار جدة عام هشارل دٌدي

ولم ٌشر إلى ، () جنوباً، وباب المدٌنة شماالً، وأخٌراً باب مكةلٌمنباب ا: أبواب

 .البوابات من جهة البحر

 أن لسور جدة ستة أبواب (م89ٓٔ/هـ8ٖٓٔت ) بٌنما ذكر أٌوب صبري

 كؤبواب تفتح جهة البر، وباب ،باب مكة، وباب المدٌنة، وباب شرٌؾ: هً

 وٌبدو أن العدد .()رالشهداء، وباب البحر، وباب المؽاربة كؤبواب تفتح جهة البح

  إلى أن لجدة(م 88ٔٔ/ هـ99ٕٔ)الرحالة السنوسً العدد قد زاد، حٌث أشار 

()تسعة أبواب
وهذه األبواب التً ، ()وهو نفس الرقم الذي ذكره الحضراوي.

 باب هً، فً أواخر العصر العثمانًالضلع الؽربً على ساحل البحرأحدثت فً 

وفً زمن الشرٌؾ حسٌن أحدث باب أخر ،  وباب الجمرك،الوزٌر، وباب الشونة

 . ()"النافعة"باب عرؾ ب

                                                 
  . 9ٓ٘جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد ، ص: النجٌدي ()

.  ٕٗٔقافلة الحبر، ص : ، سمٌر عطا هللإٔرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

. 7ٓٔرحلة، ص:دٌدٌه ()

 .  ٖٗٔمرآة جزٌرة العرب، ص : صبري ()

  . ٓٙٔ، صٕ الحجازٌة، جرحلةال: السنوسً ()

  . ٘ٔالجواهر المعدة، ص : الحضراوي ()

 .  7ٗٔم،ص 98ٔٔأبرٌلٗٔ/هـٔٓٗٔجمادى االخرٓٔمقابلة مع الشٌخ صالح كٌال، مجلة اقرأ، عدد خاص،( )
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 كل باب ارتفاع)وفً وصؾ مجمل لؤلبواب فً عصره، أورد ابن فهد أن 

ومرامً ،  وطاقاتة، شرؾ بابوٌعلو كل، (م7٘.ٙ)تسعة أذرع بذراع العملٌبلػ 

وٌبلػ سمك ، وقد صنعت درؾ األبواب من الخشب المصفح بالحدٌد، للحراب

ٌتم إؼبلق ، وتحوي مصراعٌن، ()تقرٌبا (مسٕ٘)  ثلث ذراع بالعمل أيدرفته

 هذه  تفتحلقد تعود الناس أن و.أحدهما وٌبقى اآلخر للتحكم فً فتح البوابة وؼلقها

وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً  .()، وتؽلق مع ؼروب الشمس مع طلوع الفجراألبواب

 :لكل باب على حده 

:  باب مكة:  ووًال 

وهو الباب الذي ٌخرج منه ، ()رباب مكة  أجمل أبواب السو ٌعتبر

وٌقع فً منتصؾ الضلع الشرقً ، ()المسافرون والبضابع التً ترسل إلى مكة

 أما الجانبٌان فٌنخفضان قلٌبلً ،أوسطهاهو  أكبرها : منافذة، وله ثبلثرلسولتقرٌبا 

، ا برجانمٌكتنفه، (ٙٔ)عن األوسط، وجمٌعها معقودة بعقود مدببة، لوحة رقم 

ٌؤخذ كٌل منهما مسقط نصؾ دابري تقرٌباً؛ واشتمل البرجان على فتحات دابرٌة، 

 معقودة بعقود ،وفتحات كبٌرة فً أعلى األبراج على شكل مناور مستطٌلة الشكل

 الستخدام الحاجة وقت بواقع أربعة مناور فً كل برج، تستخدم فً ،مدببة

 الحماٌة،  زٌادةكما اشتمل البرجان على عدد من المزاؼل ألؼراض، ()لمدافعل

 رأسٌة تعمل كإطار وقد ُزٌنت واجهة الباب من الخارج بؤشرطة،(ٙٔ)لوحة رقم

تبرز ، ٌحٌط بالمدخل األوسط، وأفقٌة لتحدٌد نهاٌة المداخل الثبلثة من األعلى

  من األعلى واألبراجقلٌبلً عن مستوى واجهة الباب األمامٌة، وٌنتهً الباب

لتعطً الباب نهاٌة و، تستخدم لؽرض الحماٌةحٌة الشكل،  رم حجرٌة،شرفاتب

 وأًلحق بالبرج الواقع على ؛(ٙٔ)لوحة رقم ، مٌز البوابة عن بقٌة السورتجمٌلًة، 

                                                                                                                                               
  .

.  9ٓ٘ص، جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد: النجٌدي ()

.  8ٓ، 79ص، رحلة فً ببلد العرب : تامٌزٌٌه  ()

 . 7ٓٔص، رحلة: دٌدٌه ()

. 9٘ص، مبلمح: مؽربً ()

.  8ٓ، 79ص ، رحلة فً ببلد العرب: تامٌزٌٌه ()
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، األشخاصبلتختٌم األوراق الخاصة ، (للكوشان)ٌمٌن الداخل مبنى صؽٌر 

لذلك تإكد عدد من . ()ستٌفاء الرسوم المفروضة علٌهم، البخروج البضابعو

 أهمٌة ترمٌم السور لكً ال ٌتمكن أحد من الخروج دون المرور على علىالوثابق 

 وكانت تعلو البوابة ،()أخذ هذه الرسومبالكوشان للحفاظ على أموال الدولة  

بؤنها رابعة الجمال ودقٌقة ) من الحجر وصفها مؽربً  مصممةلوحة كبٌرة

والتً كانت ، األلفًوقد رسم علٌها العمامة ، مبٌضة بالجص الناعم، لصناعةا

 النباتات واألوراقوزٌنت برسوم جمٌلة من األشجار ، شعار الدولة العثمانٌة

.  ()(والطٌور

: باب المدٌنة المنورة: ثانٌاًال 

 وهو ،سورللمنورة تقرٌباً فً منتصؾ الضلع الشمالً لاٌقع باب المدٌنة 

وكانت تخرج ،  والبضابع المنتقلة إلى المدٌنة،الباب الذي ٌخرج منه المسافرون

لسفر إلى المدٌنة المنورة والراؼبون با،  والمحمل الشامً والمصري،منه الجمال

 كما كان ٌخرج منه األهالً للتنزه على شاطا ،لزٌارة المسجد النبوي الشرٌؾ

. ()إلى المؽربعد العصر من بالبحر 

 ٌؤخذ كل منهما ، ٌكتنفه برجان، ُؼطً بعقد مدبب، منفذ واحدذا البابوله

واشتملت األبراج على أربع فتحات دابرٌة بواقع ، نصؾ دابري تقرٌباً  شكبلً 

، وفً أعلى البرجٌن  أحٌطت بزخارؾ هندسٌة مربعة الشكل،فً كل برجتٌن اثن

تستخدم إلخراج فوهات المدافع، ، فتحتان مستطٌلتا الشكل معقودتان بعقود مدببة

 فتحة ةوٌعلو الباب ثبلث عشر، (8ٔ)لوحة رقم ، فً حالة الدفاع عن المدٌنة

 ترمً السهام واستخدامؼرض  ل فً صفٌن متوازٌٌن،(مزاؼل)مستقٌمة الشكل

؛ (8ٔ)، لوحة رقموثمان على األبراج بواقع أربعة مزاؼل على كل برج، البنادق

 بشرفات حجرٌة، رمحٌة الشكل  تستخدم  من األعلىوٌنتهً الباب واألبراج

                                                 
.   9٘ص، مبلمح: مؽربً ()

. محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. 0DH.ID 8 / 22: وثٌقة رقم ()

.  ٕٓٔص، مبلمح: مؽربً ()

أبرٌل ٗٔ/هـٔٓٗٔجمادى االخرٓٔمجلة اقرأ، عدد خاص،، جدة أم الرخاء والشدة: عبد هللا مناع ()

 .ٖٙ ص،م98ٔٔ
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، السورأجزاء ولتعطً الباب نهاٌة جمٌلًة، تمٌز البوابة عن بقٌة ، لؽرض الحماٌة

( ٓٔ)وبالنظر إلى خرٌطة رقم.  وتشبه كثٌراً شرفات باب مكة (7ٔ)لوحة رقم 

 ،لدخولا وذلك لتعطٌل حركة العدو عند ،لحظ أن الباب ٌؤخذ شكل مدخل منكسرن

على ٌساره على  و،وٌوجد دكتان عن ٌمٌن الباب  . تحصٌن البوابة فًزٌادة

(. 8ٔ)رقم لوحة ،  لٌقؾ علٌها حارس الباب،تقرٌباً ارتفاع متر 

:  باب شرٌص : ثالثاًال 

ٌقع باب شرٌؾ فً الضلع الجنوبً لسور مدٌنة جدة، وٌبلحظ من صورة 

 تقرٌباً، مما ٌعنً أن ٌٌن دابراأن الباب ٌكتنفه برجان نصؾ (ٓٔ)الخرٌطة رقم 

، إال أنه أصؽر قلٌبلً، لوحة المدٌنةوعمارة الباب ال تختلؾ كثٌرا عن بابً مكة 

 (.ٕٔ)رقم 

 التارٌخٌة، المصادرنجد لعمارتها أي وصؾ فً أما األبواب البحرٌة  فلم 

 وفً ،لرحالة، ولكن ٌبلحظ أنها كانت تفتح وتؽلق ضمن سمت الجدارلأو صور 

 اً باب (ٔٔ) رقم لوحة وتضم ال،مستوى ارتفاع السور بدون تعمٌر أبراج تكتنفها

وتفٌدنا تلك الصورة فً فهم  الفرس، حدوهمعقود بعقدة ٌقع فً الضلع الؽربً 

مسمٌاتها بتوالً تنوعت  عددها وولقد زاد، النمط التً كانت علٌه  بقٌة األبواب

: األزمان وكان من أشهرها 

ٌذكر مورٌس وور مدٌنة جدة، ـــي لســقع فً الضلع الؽربكان ي : باب البنط

 متساوٌة من الحصنٌن ةأن هذه البوابة تقع على مساؾ (م8ٖٖٔ/  هـ 9ٕٗٔ)

 من  تقرٌبامٕٓٓ تقع على بعد وهًلذٌن ٌقومان بحماٌة المدٌنة من جانب البحر،لا

رفؤ ـفتح على المـا تـابقــالرصٌؾ الواقع على ساحل البحر، وكانت هذه البوابة س

( )"ر باب البح" وعلٌه فقد أطلق علٌها اسم ،يـاألصل
. ()عرؾ بباب العٌنةو 

موضع عمابر األمٌر أصبح وٌذكر مؽربً أن مكانه 

 ، وكان مكتوباً علٌه بخط جمٌل جداً اآلٌة الكرٌمة (م97ٓٔ/هـ9ٖٓٔ)منصور

چۈ  ۈ      ٴۇ چ
 ونستدل من هذه اآلٌة بؤن الباب كان المدخل الربٌس ()

                                                 
 .  ٖٕٔرحلة فً ببلد العرب، ص : تامٌزٌٌه ()

 .  ٖٙجدة ، ص : مناع ()

  (.ٙٗ)سورة الحجر آٌة رقم ( )
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 تجارا، وتحت اآلٌة اسم الخطاط م زوارا أمللقادمٌن من جهة البحر حجاجاً كانوا أ

 ،قد امتدح مؽربً الزخارؾ التً تعلو البابلو( رمحه اهلل )الشٌخ سلٌمان ؼزاوي

. ()رستوقؾ النظي وكانت مما 

ٌقع أمام عمارة الجفالً فً الضلع الؽربً هذا الباب كان :  باب المغاربة

، وكانوا حجاج المؽاربةالبهذا االسم لكونه مدخل  وسمً ،()لسور مدٌنة جدة

وٌعتبر أهم األبواب .  ()ٌدفعون مكوساً معٌنة ال ٌإدٌها ؼٌرهم من الحجٌج

 .()لدخول الحجاج باعتباره أكثرها ارتفاعا

مما ٌؽري األعداء ، وكانت األبواب تختلؾ بمدى قوة ومناعة تحصٌنها

 .       كما حدث للباب الجنوبً عدة مرات، بمواجهة باب دون ؼٌره لضعؾ تحصٌناته

 على الفتحات قامت فبٌنما ،لؤلبواباختلفت وسابل التحصٌن والدفاع و

فً باب  كوسٌلة دفاعٌة الباب المنكسراستخدام فكرة والمزاؼل فً باب مكة، نجد 

 .المدٌنة

األبواب فاشتهر من اختلفت شهرة وأهمٌة األبواب من باب إلى آخر، و

ٌبلحظ أن  كما . األبواب البحرٌة باب المؽاربة والبنطومن  ،البرٌة باب مكة

 مع استخدام األخشاب على ،هائجمٌع األبواب استخدمت حجر الكاشور فً بنا

. ارتفاعات مختلفة 

 

                                                 
  ٓٙص، مبلمح: مؽربً ()

 .  ٕٓٔمبلمح، ص: مؽربً ()

.  ٖٓ٘ص، ٕجالعمارة، : سعاد ماهر ()

 .  ٘٘ص، ٔطجدة، : طرابلسً ()
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 المبحث الثالث

ــراج ـــــــــــــاألبـ

عند إنشابه كان مدعماً بستة أبراج، وفً  أورد جار هللا بن فهد بؤن السور 

 ، وفً سنة عمر خاٌر بك المعمار الجركسً برجاً سابعاً ( مٔٔ٘ٔ/هـ9ٔ7)سنة 

 لٌصبح مجموع أبراج مال؛ أضاؾ برجاً ثامناً فً جهة الش،( مٗٔ٘ٔ/ هـ9ٕٓ)

  .()السور ثمانٌة أبراج

ضلع الشمالً احتوى  فذكرأن ال التً أشار إلٌها ابن فهدأما مواقع األبراج 

 واآلخر فً الطرؾ الؽربً من الضلع، ،على برجٌن أحدهما فً الطرؾ الشرقً

 ، برج فً الطرؾ الشرقً،أما الضلع الجنوبً فقد احتوى كذلك على برجٌن

واشتمل الضلع الشرقً فً منتصفه تقرٌباً على باب ، ()وبرج فً الطرؾ الؽربً

واألٌسر وعرؾ ، الفتوحبمكة، والمدعم ببرجٌن؛ البرج األٌمن وعرؾ  

 بنً أساسه فً البحر، والبرج ،من المدٌنة ة الؽربً الجهةبرج فًو، ()بالنصر

 . ()الثامن تم إضافته فً الضلع الشمالً

 أنه (م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ) الذي زار جدة عام(Burkhardt)هارتكوٌذكر بور

 ما بٌن ، وتدعٌمه بٌن كل برج واآلخر،تم إنشاء أبراج مراقبة لتعزٌز السور

. ()أربعٌن إلى خمسٌن خطوة

 وخضعت للعدٌد من الترمٌمات ،وقد القت األبراج عناٌة الحكومة العثمانٌة

. ()واإلصبلحات

 زٌادة  منولٌس أدل على العناٌة المستمرة باألبراج لتدعٌم السور وتقوٌته

هً و (م8٘ٓٔ/ هـ7ٕٙٔ )عامفً  برجاً اثنٌن وعشرٌنأعدادها حتى وصلت إلى 

                                                 
 .9ٓ٘ ، ص جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد: النجٌدي ()

. 9ٔالسبلح والعدة، ص: ، ابن فرج9ٓ٘ ، ص جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد: النجٌدي ()

 .9ٔ،9ٕالسبلح والعدة، ص: ابن فرج ()

 .ٓٔ٘ ، صجدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد: النجٌدي ()

 .ٕٔرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

 أم بجامعة الحج ألبحاث  الشرٌفٌنالحرمٌن خادم بمعهد محفوظةو ج ج، / 7ٔٔ/ ٖ٘ٔوثٌقة رقم  ()

  .القرى
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 : ()على النحو التالً

برج حواء وٌقع فً الركن الشمالً الشرقً من  : الضلع الشمالً براج-

جهة الؽرب برج الشٌخ سعٌد، وٌقع فً منتصؾ المسافة تقرٌباً من  ٌلٌه ،السور

ن ٌكتنفان الذل جهة الؽرب البرجان ا منبٌن برج حواء وبٌن باب المدٌنة، ٌلٌه

، وفً الطرؾ الؽربً من الضلع (ٖٙ)شكل رقم ، (8ٔ)باب المدٌنة، لوحة رقم 

وٌلحظ كبر المسافة الخالٌة فً السور من األبراج )ود، بالشمالً ٌوجد برج أرن

. (ودببٌن باب المدٌنة وبرج أرن

وٌمثل هذا الضلع الجهة المطلة على البحر، وأهم :  براج الضلع الغربً-

، باإلضافة إلى (ٖٙ)شكل رقم  (ٕ)، (ٔ)وبرج المجنون ، أبراجه أبراج القلعة

. () المٌناء ةحمايون فً كل طرؾ من أطراؾ المٌناء لؽرض المراقبة يبرج

 والمسافات التً فً الضلع الجنوبً،تكثر األبراج :  براج الضلع الجنوبً-

 ثم ، ٌلٌه بمسافة قلٌلة برج طابٌة،أقربها إلى البحر برج الحواتٌن. بٌنها متقاربة

 ٌلٌه باب شرٌؾ ،، ثم برج وسطانًي الشرقفً الطرؾبرج الحواتٌن الواقع 

 وأخٌراً فً الطرؾ الشرقً من ،وٌؤتً بعده على ذات الضلع شرقاً برج وسطانً

(. ٖٙ) شكل رقم،(9ٕ)، لوحة رقم ابهذا الضلع برج قص

 أكثر المواقع اختراقاً من ودعم هذا الضلع بالكثٌر من األبراج لكونه

. ، وربما ٌعود ذلك إلى كثرة كسراته()المهاجمٌن للمدٌنة

ٌكتنفه برجان، و ، باب مكة الضلعٌؤتً فً منتصؾ:  براج الضلع الشرقً-

، وفً الجهة الجنوبٌة من الباب فً ()وقد نقش علٌهما بعض اآلٌات القرآنٌة

  ٌلٌه،(ٖٙ) شكل رقم ،منتصؾ المسافة بٌنه وبٌن برج القصب ٌقع برج وسطانً

، وفً الجهة (ٖٙ) شكل رقم ، جهة باب مكة برج عرؾ ببرج شٌخ عٌدروسفً

 وفً منتصؾ المسافة بٌنه وبٌن برج حواء ٌقع برج ،الشمالٌة من الباب

(. ٖٙ) شكل رقم ،حضرمً

: التخطٌط المعماري لألبراج 

من خبلل خرٌطة الوثٌقة ومن خبلل الصور التً التقطت لؤلبراج، نجد أن 

                                                 
 .8ٖ، صسور مدٌنة جدة: ، ؼباشPlanptoie Pekwkilew Petaloguًتصنٌؾ  (٘ٗ)وثٌقة رقم  ()

 .8ٕ، 8ٔرحلة فً ببلد العرب، ص : تامٌزٌٌه ()

 .من هذا البحث (ٖٙٗ)انظر ص  ()

 .9ٗجدة، ص : صابرة ()
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 كما فً أبراج باب ،دابريالاألشكال المنفذة فً أبراج السور هً الشكل نصؾ 

والشكل المستدٌر  (8ٔ)لوحة رقم ، ، وأبراج باب المدٌنة(ٙٔ) لوحة رقم ،مكة

ب ا وبرج القص،ود، وبرج مجنون ب كبرج حواء وأرن،كما فً أبراج األركان

(. ٖٙ) شكل رقم ،(9ٕ)لوحة رقم 

أما ارتفاع األبراج فقد أورد ابن فهد أن ارتفاع كل برج إلى أعلى الشرفات 

 وطول كل شرفة ذراعان، وعرضها ذراع تقرٌباً، (مٕ٘.ٔٔ) ذراعاً أي ٘ٔ

وسدس، وسمكها ذراع، وبٌن كل شرفة إلى األخرى ذراع وسدس، ولكل من 

، وقد ( )األبراج عشرون شرفة، كل شرفة عبارة عن قطعة حجرٌة واحدة منحوتة

 أورد أن ارتفاع األبراج من على وجه األرض خمسة عشر حٌث ابن فرج وافقه

  الؽواصون فً البحر اثنً عشر ذراعاً بهماأما البرجان البحرٌان فقد نزل ،ذراعاً 

. ()أمتارً (9)أي 

 توصلت إلى فً أثناء بحثً المٌدانً لآلثار المتبقٌة من العصر العثمانً،و

 وهو الوحٌد الباقً كما هو من جمٌع أجزاء السور، ،وجود برج لم ٌتم إزالته

 (م8٘ٓٔ/هـ7ٕٙٔ)ومطابقة الخرٌطة المرفقة بوثٌقة عاموبعد سإال كبار السن، 

ومن خبلل . باأن هذا البرج هو برج القصلً اتضح على أرض المٌدان، 

 : اتضح لنا اآلتً ي لهدراست

ٌقع البرج فً الركن الجنوبً الشرقً من السور، وٌتكون تخطٌطه من 

 ،(ٖٗ)شكل رقم ، مٔٙ.9 وٌبلػ ارتفاعه ٓٗ.9 قطره ،مسقط أفقً دابري الشكل

 الردم  عملٌاتوربما ٌعود النقص فً االرتفاع عما ذكر ابن فهد وابن فرج إلى

 حٌث ٌلحظ خلوه ،به، واإلحداثٌات التً حدثت فً أعبله  المحٌطوارتفاع األسفلت

  . وربما أزٌلت فً وقت الحق،تماماً من الشرفات التً ذكرها ابن فرج

، مٕ٘,ٔ بسمك وقد بنٌت جدرانه بالحجر المنقبً بطرٌقة المدامٌك الدابرٌة

. ة نصؾ كروٌة من الداخل، وسقفه مسطح من الخارجبوسقؾ بق

 مستطٌل الشكل ، شباك فً الجهة الشرقٌة:وفتح فً واجهاته ثبلثة شبابٌك

                                                 
 .9ٓ٘ ص ،جدة من خبلل كتابات جارهللا بن فهد: النجٌدي ()

 .9ٕ، 9ٔالسبلح والعدة، ص: ابن فرج ()
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 وٌوجد للشباك دخلة ٌبلػ ،مٓٗ.ٔ وعرضه ،مٕ٘.ٔ ٌبلػ ارتفاعه ،رأسً الوضع

 ٌبلػ ارتفاعه ، أما الشباك الشمالً فمستطٌل الشكل رأسً الوضع،مٕ٘.ٔطولها 

م، أما الشباك الجنوبً فمستطٌل 8ٕ.ٔ وطول الدخلة ،م8ٗ.ٔ وعرضه ،مٕٙ.ٔ

م، ٕٖ.ٔ والدخلة ،مٓٗ.ٔوعرضه ،م ٗ٘.ٔ ٌبلػ ارتفاعه ،الشكل رأسً الوضع

 وؼطت واجهات الشبابٌك بالمصبعات ، بالخشب الشبابٌكوقد سقفت دخبلت

. (ٖٓ) لوحة رقم الحدٌدٌة القوٌة للزٌادة فً متانة البرج وقوته

 وتؤخذ فتحة الباب شكبلً ، فٌسبقه درجات مرتفعةبرجأما باب الدخول إلى ال

 ،مٕٗ.ٕ ٌبلػ ارتفاعها (،ٕٖ)، لوحة رقم معقوداً بعقد نصؾ دابري،مستطٌبلً 

م، ٖ٘.ٕ ممر مسقوؾ بسقؾ نصؾ برمٌلى طوله م، تفضً إلىٖٓ.ٔواتساعها 

 ٌوجد على ٌمٌن ، و(ٖٗ)م، ٌإدي الى داخل البرج لوحة رقم ٖٗ.ٔوعرضه 

 ربما استخدم كمستودع ،الداخل إلى البرج قبو مقوس صؽٌر ضمن هٌكل البرج

 وعرض مدخله ،م7ٕ.ٔ وارتفاعه ،م9ٓ.ٔ ٌبلػ عمقه ،لؤلسلحة والذخٌرة

 (.ٖ٘)، لوحة رقمم٘ٔ.ٔ

 حٌث ، الداخل إلى البرج السلم الموصل إلى سطح البرجسارعلى يٌوجد و

 تقل فً الثانٌة ،سم8ٓ ترتفع األولى بمقدار ،ٌتكون السلم األول من أربع درجات

 وربما ،سمٕٗتصل إلى ؾ أما الدرج الرابعة ،(ٖٙ)سم، لوحة رقم ٖٙوالثالثة إلى 

تكون األولى مرتفعة لتعٌق حركة المهاجمٌن لو دخلوا البرج، ٌلً السلم األول 

 ،سم7ٕسم وعرضه 8ٓبسطة صؽٌرة ٌتكون تخطٌطها من مسقط أفقً طوله 

 7ٖها بٌن ات ٌتراوح ارتفاع،ٌلٌها درجات السلم الثانً وعددها أربع درجات

ثم ثبلث درجات ، سم7٘×سم 77 ثم بسطة أخرى صؽٌرة تبلػ مساحتها ،سمٔٗو

سم، ثم بسطة مربعة الشكل صؽٌرة ٌبلػ طول ضلعها ٓٗ  كل منهاٌبلػ ارتفاع

 ،سمٓٗ و،سمٓٗ و،سم8ٗ ثم خمس درجات تبلػ ارتفاعها على التوالً ،سم7ٗ

، وقد عمد المعمار (7ٖ) لوحة رقم ، وصوالً إلى سطح البرج،سمٕٖ و،سمٕٗو

نلحظ وجود تعدٌبلت ، و(8ٖ)حة رقموالى إضاءة الدرج بمناور دابرٌة صؽٌرة، ل

 لوحة ٌكوا المعروؾ بالمز الحدٌث، حٌث سقؾ سطحه بالببلط،سطح البرجعلى 

. (ٓٗ)رقم 



 

 

( 324) 
 

 المبحث الرابع

 المبانً العسكرٌة والقوات الحكومٌة

 :المبانً العسكرٌة:  ووًال 

 :  ــ القلعــــة

، ()هً إحدى القبلع التً اشتهرت فً الحجاز فً زمن الدولة العثمانٌة

()وعرفت بالقلعة البحرٌة
نهاٌة الضلع  عند ،() على شاطا البحرهاعوق لو؛

 أي فً الثلث األول ،()الشمالً الؽربً الذي أضٌؾ للسور الحقا من جهة البحر

 ( .ٕٙ)تقرٌباً من المسافة الممتدة من جهة البحر، لوحة رقم 

أن تارٌخ  (م8ٖٖٔ/هـ9ٕٗٔ )(Tamisier)وقد افترض  الرحالة تامٌزٌٌه

، أي ()(هـ9ٕٕ/9ٕٖم فً الفترة بٌن عام7ًٔ٘ٔ)بناء القلعة ٌعود إلى عام 

السنة التً حاول فٌها البرتؽالٌون الهجوم على جدة، إال أن تارٌخ بنابها فً 

حٌنما ، فً عهد السلطان قانصوه الؽوري (مٗٔ٘ٔ/هـ9ٕٓ)الحقٌقة ٌعود إلى عام 

 من الهند إلى جدة فً نعن خروج البرتؽالًٌ (مٖٔ٘ٔ/هـ9ٔ9)سمع فً عام 

فسارع إلى ، Alfons de Albuquerque) )(لبوكٌركي اد فونسوال)حملة قادها 

لتقوٌة أسوارها،  إرسال قوة عسكرٌة إلى جدة بقٌادة األمٌر حسٌن كردي؛ وذلك

وبناء القبلع والحصون وتزوٌدها باألسلحة، والذخٌرة البلزمة لصد أي هجوم 

ولقد نجحت القلعة فً الدفاع عن المدٌنة بعد بنابها ، ()محتمل على مدٌنة جدة 

بؤكثر من ربع قرن حٌن صدت الهجوم البرتؽالً على مدٌنة جدة 

  .()(مٔٗ٘ٔ/هـ9ٗ8)عام

                                                 
، وجدة، والطابؾ، وٌنبع البحر، والمدٌنة المنورة، وجدت القبلع فً الحجاز فً كل من مكة المكرمة ()

، C-AS 37465: وثٌقة رقـم. باإلضافة إلى القبلع التً وجدت على طرق الحج، لحماٌة الحجاج

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول

.  7ٔص،  جدة مدٌنةتارٌخ: االنصاري( )

 .9ٕٔالرحلة الحجازٌة، ص : جلبً ()

 .ٖٕٔقافلة الحبر، ص : ، سمٌر عطا هللإٔرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

.  ٕٕٔرحلة فً ببلد العرب،ص : تامٌزٌٌه ()

 : االنصاري، 7ٖٓص ، دراسات فً تارٌخ الحجاز: ؼٌثان، 8ٖٓص، ٗبدابع الزهور،ج: ابن إٌاس ()

. 8ٖٕص،  جدة مدٌنةتارٌخ

.  ٖ٘خبلصة الكبلم، ص : دحبلن ()
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،  أن بناءها متقن(مٖٙٙٔ/هـ7ٖٓٔ)ذكر العٌاشً عند زٌارته لجدة عامولقد 

وفٌها مدافع كثٌرة، وقد رأى فً الجهة الؽربٌة من القلعة ما ٌستؽرب وصفه من 

. ()المدافع طوالً وكبراً، ورأى فٌها مدفعاً له خمسة أفواه بصفة ؼرٌبة

والقلعة على شفة " القلعة بقوله (م7ٔٙٔ/هـ 8ٕٓٔ )لبًوصؾ أولٌا جو

ثرٌة البنٌان، وعلى الطرؾ الجنوبً  خطوة شداد، ا ألؾاً ما دارمحٌطها دابرالقلزم 

قلعة داخلٌة؛ وهً متصلة بالقلعة ، لهذه القلعة، وعلى شاطا بحر القلزم أٌضاً 

 أٌضاً من المبانً الكبٌرة الربٌسة، محٌطها الدابري ست مبة خطوة شداد، وهً

سكنون فً هذه القلعة الداخلٌة،  القابد كانوا يم بمن فٌهجنودالوجمٌع . الصخرٌة

بوابة مكة ، ب  عرفتطل على البحروبوابة تطل على ناحٌة الشرق،  ت ةبوالها ب

وقد كان .() "، ووسط القلعة توجد المحكمةباب كل منهما مكون من ضلفتٌن

. ()، كان فٌما مضى أحد الحصونرجدارها الخلفً ٌستند على جزء من السو

ومن خبلل دراسة الصورة التً التقطت فً أواخر العصر العثمانً، لوحة 

نجد أن القلعة الدابرٌة الكبٌرة قد تهدمت بالكامل، ولم ٌبق سوى  (ٕٙ)رقم

أساساتها، التً ٌظهرأن تخطٌطها كان ٌتكون من مسقط أفقً دابري الشكل، 

ٌتصل به من جهة الؽرب مبنى ٌتكون من ثبلثة أجنحة مكونة من دورٌن، أكبرها 

الجناح الؽربً، الذي ٌتكون تخطٌطه من مسقط أفقً دابري الشكل، وهو الذي 

ذكره جلبً بؤنه كان مخصصاً لسكن الضباط والجنود، متصبلً به من جهة البحر 

وتطل األجنحة الثبلثة على فناء داخلً مكشوؾ مستطٌل ، برج ثمانً األضبلع

لوحة ، الشكل، وفً منتصؾ جداره الؽربً  باب ٌإدي إلى القلعة الربٌسة

 (.ٕٙ)رقم

 فً حماٌة المدٌنة فقد اهتمت الحكومة العثمانٌة اً  كبٌراً وبما أن للقلعة دور

، ها ومن عدتها ما أمكن ذلكئ وترمٌمها وإصبلح ما ٌفسد من بنا،بالمحافظة علٌها

قام والً جدة عثمان باشا بتحصٌن وتعمٌر المواقع  (م7ٗ7ٔ/ هـٓٙٔٔ)ففً عام 

                                                 
 .ٔٓٔ، ٓٓٔمقتطفات رحلة العٌاشً، ص : الجاسر ()

 .9ٕٔالرحلة الحجازٌة، ص : جلبً ()

. ٕٕٔرحلة فً ببلد العرب، ص : تامٌزٌٌه ()
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)العسكرٌة بجدة ومن ضمنها القلعة ). 

 أشٌع بؤن البرتؽالٌٌن ٌعدون العدة لمهاجمة (م78٘ٔ/هـ99ٔٔ  )وفً عام

والً جدة بإصبلح « مصطفى باشا» األوامر إلى أصدرتاألراضً الحجازٌة، ؾ

. () وكتب إلى والً بؽداد لتوفٌر المدافع والذخٌرة البلزمة،القلعة وترمٌمها

 قرشاً ٖٓٗمبلػ (  م798ٔ/ هـٕٕٔٔ  )صرؾ على ترمٌم القلعة فً عامو

وكان ٌوجد بالقلعة خمسة وعشرون مدفعاً من أفضل ، ()من إٌرادات جمارك جدة

 .()وأجود المدافع لحماٌة المدٌنة

وكرمز لنجاح الحملة المصرٌة باستعادة بسط نفوذ الدولة العثمانٌة على 

سلم محمد علً باشا مفاتٌح القلعة المصنوعة من الخشب إلى ، مناطق الحجاز

سلطان، كإجراء مإقت لحٌن لللتقدٌمها « ربٌس جاوشٌة»أمٌن أؼا باش جاوٌش 

ها للسلطان إ ومن ثم إهدا،تحٌها من الذهب الخالصااالنتهاء من صنع مؾ

  .()(م8ٖٔٔ فبراٌر9 الموافق،هـ8ٕٕٔ صفر 8)كان ذلك فً  ،العثمانً

 بلػ عدد المدافع الموزعة على األبراج والقلعة (م8ٓ٘ٔ/هـ9ٕٔٔ )وفً عام

: ()على النحو التالًتم توزٌعها مدفعاً أربعٌن أكثر من 

 ـوعـــــــــــــــــــالنــ العدد المكان

ٌد
جد
ب 
با

 
 .ا أنبوب كبٌرم  به،مدفعان صؽٌران من معدن التوج ٕ

 .مدفع من نوع التوج بال صنع فً عهد السلطان سلٌمان خان ٔ

 .مدفع صؽٌر معطل ٌحتاج إلى إصبلحات كبٌرة ٔ

                                                 
 .  ٖٗٔمرآة جزٌرة العرب، ص: صبري ()

  .9ٔ٘ ص،ٔ طجدة،: طرابلسً ()

، (بحوث دراسات من وثابق االرشٌؾ العثمانً والمصادر التركٌة) الجزٌرة العربٌة: صابانسهٌل ( )

 .9ٕٔص، مٕ٘ٓٓ/هـٕٙٗٔ، ٔمكتبة الملك فهد الوطنٌة، الرٌاض، ط

 .ٔ٘جدة، ص : ششة  ()

.  مجموعة الوثابق التركٌة، ، محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز9ٙ٘8ٔوثٌقة رقم  ()

ـٌة، ــــــــــوثابق التركــــــــــــــة الــــــمجموع،  محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌزٗٙٙٙوثٌقة رقم  ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. HAT 160/6664-G:وثٌقة رقم    
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 ـوعـــــــــــــــــــالنــ العدد المكان

كة
 م
ب
با

 

 .مدفعان من معدن التمور ٕ

 .مدفع كبٌر من معدن التوج ٔ

ر
ضا
خ
 ال
ج
ر
 ب

 .مدفعان كبٌران من معدن التوج ٕ

 .مدفع صؽٌر صالح للعمل ٔ

 .مدفعان طوٌبل المدى من معدن التوج ٕ

ٔ 
فع التوج أمر بصنعه السلطان سلٌمان  امدفع كبٌر من مد

 القانونً

ة 
لع
لق
 ا
ب
با

ها
ر
وا
ج
و

 

 . مدفعاً ما بٌن صؽٌر وكبٌرونأربع ٓٗ

ـة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
عــ
قل
 ال

 .مدافع كبٌرة ٙ

 .مدفع بال كبٌر ٔ

ٕ 
 أمر ببنابهما السلطان ، من معدن التوج صؽٌران مدفعان

 .سلٌم خان

 .مدافع بال من معدن التوج ٗ

 .مدفع بال وسط ٔ

 . أقدام صؽٌر الدانةةمدفع من معدن التوج خمس ٔ

 .مدافع صؽٌرة من معدن التوج ٗ

 قذٌفة على وجه التقرٌب، وصندوقان من ٓٓ٘أما المهمات الموجودة فهً 

قذابؾ زنة مدافع قنطارٌة، ٓٔطوماراً، وطلقات زنة ستة أوقٌات، وٓ٘القذابؾ، و

اً فً حاجة إلى إصبلح وتعمٌر، وسبعة مدافع كبٌرة ي عشر مدفعاً حدٌدأحدوعدد 

 والتالفة ،وفً ذلك العام  تم التخلص من جمٌع المدافع المعطلة .()ؼٌر صالحة

                                                 
ة، ـــــــــــــالتركً وثابقــــــــــال ةــــــــمجموع، عبدالعزٌز الملك بدارة محفوظة ٗٙٙٙ: وثٌقة رقم ()

. بإستانبول العثمانً بؤرشٌؾ رباسة الوزراء محفوظة. HAT 160/6664-G: وثٌقة رقم      
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. ()التً كانت موجودة فً القلعة 

 أوضحت إحدى الوثابق بؤن القبلع الموجودة (م8ٖٗٔ/هـ9ٕ٘ٔ )وفً عام

رفت على الدمار، وأصبحت آٌلة للسقوط مع اشقد جدة ومنها قلعة ،  الحجازفً

 ؛مرور الزمن، وأنه إذا لم ٌتم ترمٌمها هذا العام فإنه سوؾ ٌتم تشٌٌدها من جدٌد

 بعدها، ومن ثم فإن مبالػ الترمٌم سوؾ ٌتم ستتهدمألنها وصلت إلى مرحلة 

ومدافعها أصبحت معطلة، و فارؼة من الذخٌرة وأن كل ما تحوٌه . مضاعفتها

. ()هذه القبلع أصبح معطبلً 

 من العمال المهرة للعمل فً بناء وترمٌم ٌنوقد وصل الرد بؤنه تم اختٌار اثن

النابب الثانً لهٌبة التخطٌط ) باإلضافة إلى العمٌد محمد صادق أفندي ،هذه القبلع

 أحمد والبناءٌن، وأٌضاً مهندس صناعة المدافع حاجً أحمد علً أؼا، (الهماٌونً

 لكل مهندس من قرشاً 7٘ٓٓوإبراهٌم، وسوؾ ٌتم تعٌٌن وتخصٌص مبلػ 

وأرسلت دار السعادة . قرش مع بدء العملٓٓٗ كبدل سفر، ومبلػ مهندسً المدافع

 ا قرش9ٕ٘ وا كٌس9ٖٕٙ مبلػ صرؾ ، وتقرركافة المعدات (باب السعادة)

بمجرد  فً الترمٌم ان  ٌبدإوبؤن و المهندسوأمرلئلنفاق على القبلع والمعسكر، 

بارة ٘ٔوصولهم، وكان نصٌب قلعة جدة مع سورها  من المبالػ المقدرة هو

. ()قرشاً 7ٖٗٗٙٗو

  سنوات تقرٌباً أوضحت إحدى الوثابق فً عامأربعبعد ولكن 

 وأن مبناها آٌل للسقوط، ،أن بناء القلعة أشرؾ على الخراب (م8ٗ7ٔ/هـٖٕٙٔ)

، ا وتقادمه، وأنه من الضروري إعادة ترمٌمهاوذلك بسبب مرور الزمن علٌه

 قرشاً أجرة بلوك 98ٕٓٓوتوضح الوثٌقة أن تكلفة هذه الترمٌمات تبلػ 

مما ٌجعلنا نشك فً أن طلب ترمٌم القبلع الحجازٌة السابق قد تم ،()وخبلفه

 .بالرؼم من تحدٌد القٌمة المالٌة وحساب أجرة المهندسٌن والعمال وخبلفه، تنفٌذه

 سنوات فقط أوضح تقرٌر للمجلس األعلى فً يوبعد ثمان

                                                 
. محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. HAT. 6664-G:  وثٌقة رقم ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. C – As - 37465:وثٌقة رقم ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. C – AS - 37465:وثٌقة رقم ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. Y. PRK. VM 6178:وثٌقة رقم ()
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، () أن أسوار قلعة جدة فً حاجة إلى تعمٌر وترمٌم(م8٘ٔٔ/هـ8ٕٙٔ)امــع

 وبعض جدرانها بسبب ،وٌإكد ذلك وثٌقة أخرى تذكر تهدم أجزاء من القلعة

وبعد حصر أجرة الترمٌم وقٌمة المواد ،  وقد تم معاٌنة هذه األماكن المهدمة،قدمها

 وقد ، آالؾ قرش8 فً سجل النفقات تبٌن أن تكالٌؾ اإلعمار ستبلػ ،البلزمة

. ()(م8٘ٔٔ/هـ8ٕٙٔ)عام أشرؾ على فرٌق الكشؾ الفرٌق محمود باشا فً 

السلطات أرسل الوالً إلى  (م8٘7ٔ/7ٕٗٔ)عام ى األولى جماد8ٕوفً 

 لحماٌة السفن ؛ فً إنشاء وتشٌٌد قلعتٌن على سواحل جدةمٌستؤذنهالعثمانٌة 

وتزوٌدها بسفن صؽٌرة وعساكر، على أن تكون أموال التشٌٌد من أموال أٌالة 

. ()الٌمن

أنه  (م8ٖٙٔ/هـ8ٕٓٔ)وتكشؾ لنا وثٌقة من والً مصر مإرخة فً عام

وأجور ، بالرؼم من تعٌٌن مبلػ الترمٌمات للقبلع الحجازٌة ومبان أخرى

المهندسٌن، والعمال فٌما سبق إال أنه وبالفعل قد صرؾ النظر عن إجراء هذه 

منذ عام والة الحجاز وهو ما ٌفسر تعاقب طلبات ، ()الترمٌمات

لترمٌم ، أي ما ٌقارب الواحد وعشرٌن عاماً ، حتى ذلك العام (م8ٖٗٔ/هـ9ٕ٘ٔ)

القبلع التً كانت تعانً من تلؾ كبٌر فً مبانٌها وفً ذخٌرتها، وقد ٌعود ذلك 

إلى األزمة المالٌة التً كانت تعانً منها الدولة العثمانٌة نتٌجة انشؽالها بالحروب 

 .مع روسٌا 

وفً نفس الوثٌقة السابقة صدر أمر والً مصر بالقٌام بالترمٌمات البلزمة 

، حماٌة للقبلع من زٌادة الخراب، وطلب سرعة إجرابها، للقبلع الحجازٌة الخمس

 .()وتم تعٌٌن مسإول لئلشراؾ على عملٌات الترمٌم 

تحت رعاٌة ، أمر بتجدٌد عربات الهاون الستة (م8ٙٗٔ/هـ8ٕٔٔ)وفً عام 

  .()قرشاً ٓٙوتم صرؾ األموال البلزمة للعمل بٌومٌة مقدارها ، أمٌر المدفعٌة

                                                 
 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. I. MVl435/19202:وثٌقة رقم ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. C. AS/1/39511:وثٌقة رقم ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. I.DH.404/267/8:وثٌقة رقم ()

 ألبحاث الحج بجامعة أم  الشرٌفٌنج ج، محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن. و/ 7ٔٔ/ ٕٗ٘: وثٌقة رقم ()

  .القرى

 ألبحاث الحج بجامعة أم الشرٌفٌنمحفوظة بمعهد خادم الحرمٌن . ج ج . و/ 7ٔٔ/ ٕٗ٘: وثٌقة رقم ()

.  القرى

 محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول C.AS /12353/1: وثٌقة رقم ()
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تم ردم الساحة الواقعة خارج القلعة قبالة  (م8ٙٙٔ/هـ8ٖٕٔ)امــ عوفً

 ، تٌمناً بالسلطـان الؽـازي ()البحـر وسمٌت بالعزٌزٌة 

)عبــــد العـــزٌز خــــان ). 

ومن خبلل مطابقة الخرٌطة العثمانٌة مع الخرٌطة الحدٌثة لمدٌنة جدة 

نستطٌع التؤكٌد أن موقع القلعة القدٌمة قد أقٌم مكانه مبنى البنك األهلً التجاري 

 (.ٓٔ)بالجهة الؽربٌة من منطقة البلد، خرٌطة رقم

 :ب ــ معسكر العساكر النظامٌة 

ٌقع معسكر العساكر النظامٌة فً الجهة الشمالٌة الشرقٌة من مدٌنة جدة، 

وٌتكون تخطٌطه من أربعة أجنحة تطل على . (7ٕ)، لوحة رقم (ٓٔ)خرٌطة رقم 

)فناء داخلً، خصص أحدها كمستشفى لعبلج العساكر ونلحظ خلو المنطقة . (

، وذلك كمعظم المبانً العسكرٌة (7ٕ)المحٌطة بالمعسكر من العمران، لوحة رقم 

المهمة التً تمنع البناء بالمناطق المحٌطة بها، للحاجة التً تقتضٌها الناحٌتان 

 . ةاألمنٌة والتدرٌبً

وكحال القلعة توالت طلبات والة جدة من السلطة العثمانٌة منذ عام 

للسعً فً سرعة ترمٌم المعسكر نتٌجة تعرض مبانٌه  (م8ٗٗٔ/هـ9ٕ٘ٔ)

 علٌه لتقدٌر التكالٌؾ، ؾ، وعند القٌام بالكش()وجدرانه للخراب بفعل تقادم الزمن

 .()قرشا9ٖ٘٘التكالٌؾ، وجد أن مبلػ الترمٌمات المطلوبة إلصبلحه هو

جرت العدٌد من المراسبلت من قبل قابم مقام   (م8ٗٙٔ/هـٖٕٙٔ)وفً عام 

جدة مع السلطة بإستانبول عن حاجة المعسكر الشدٌدة إلجراء ترمٌمات عاجلة مع 

ذكر بعض المبانً األخرى ، وفً الرد على هذا الطلب رأوا تؤجٌل إجراء 

                                                 
.  7ٓمراسبلت، ص : صابان  ()

هوالسلطان عبد العزٌز الثانً أبن السلطان الؽازي محمود خان الثانً كانت والدته عام ()

، فً فترة حكمه ترقت قوة (م8ٙٓٔ/ هـ77ٕٔ)تولى حكم الدولة العثمانٌة عام  (م8ٕ9ٔ/هـٕ٘ٗٔ)

 وأجرٌت بعض اصبلحات الداخلٌة وتشكلت الوالٌات ، وتوفً ،الدولة البحرٌة والبرٌة

سالنامة والٌة الحجاز .  سنة 8ٗ أشهر، وعمره ٗسنة، و ٙٔومدة حكمه  (م87ٙٔ/هـ9ٖٕٔ)عام

  .ٕ٘، ص(هـٖٖٓٔ)

.   محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول:  I.MVL/03/2253وثٌقة رقم  ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول7ٗٙ٘C-A-Sٖ: وثٌقة رقم ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول7ٗٙ٘C-A-Sٖ: وثٌقة رقم ()
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لكثرة المبانً التً ٌجري لها - طبقاً للوثٌقة–الترمٌمات إلى العام الذي ٌلٌه، نظراً 

 . ()عملٌات اإلعمار والترمٌم

ذكرت وثٌقتان أن معسكر العساكر النظامٌة  (م8ٕ٘ٔ/هـ8ٕٙٔ)وفً عام 

وهو بحاجة ، السلطانٌة الموجود بجدة به بعض الجدران واألماكن اآلٌلة للسقوط 

 .()اآلؾ قرش8إلى ترمٌمات سوؾ تكلؾ 

 تم هدم الؽرؾ اآلٌلة للسقوط المخصصة (م8ٙٙٔ/هـ8ٖٕٔ )وفً عام

إلقامة أمراء الجٌش والضباط والمتصلة بالمركز العسكري فً جدة، وبناء الؽرؾ 

، وترمٌم وتجدٌد المركز العسكري، حٌث (ؼرؾ مستقلة)على طراز الكوشك 

، دفعها نوري أفندي من عنده زٌادةبلؽت مصروفاتها سبعة وثبلثٌن ألؾ قرش و

  .()تبرعاً 

بترمٌم  (م88ٔٔ/هـ98ٕٔ)ولضعؾ اإلمكانٌات المادٌة اكتفً فً عام 

، ()المعسكر مع أن الرؼبة كانت فً التوجه لبناء مبنى جدٌد، نظراً لتهالك المبنى

وكانت المنطقة الؽربٌة القرٌبة من باب الجمرك والتً حوت أراضً حكومٌة 

شاسعة هً المنطقة المقترحة لتكون منطقة عسكرٌة، تحوي معظم وحدات الجٌش 

 .()من عساكر مدفعٌة وبحرٌة ونظامٌة شاهانٌة

من فخري بك  (م88ٗٔ/هـ ٖٔٓٔ)  عامفً تقرٌر أرسل إلى الجناب العالً فًو

النظامٌة  أفندي وخلٌل باشا ربٌس فرقة الجاوٌش الشاهانٌة حول معسكر العساكر

 ولم ٌتم إجراء أي ترمٌم ، وكٌؾ أنه بمرور الزمن تعرض لمخاطر كثٌرة،بجدة

عمار ترمٌم بعض إه فقد تم ئ وألنه ال ٌمكن إعادة إنشا،له منذ فترة طوٌلة

األجنحة، وتم إكمال الناقص فً ذلك الموقع، وتجدٌد وتعمٌر القدٌم، وقد كلفت 

 ألؾ قرش، وسوؾ ٌتم تحصٌل نصؾ هذا المبلػ من ٓ٘هذه الترمٌمات 

 سوؾ واإلشراؾ على العمل بنفسه، ب قومحاصبلت جمارك جدة، وأنه سوؾ ي

 .()ٌصمم على الطراز والنمط األجنبً

                                                 
.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI. M V L1032253: وثٌقة رقم ()

 ،انً بإستانبولــــــــــــــــ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمI MVL 223/7600: وثٌقة رقم ()

 . محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولC.A.S/1/395/1     ووثٌقة رقم

. 7ٔ، 7ٓمراسبلت، ص : صابان  ()

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDAH 4E 66580:وثٌقة رقم ()

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDAH 4E 66580:وثٌقة رقم ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. Y. PRK. Vm 6/ 78: وثٌقة رقم ()
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 :العسكرٌة الثكنة ـ ج

وعرفت أٌضاً بالِقْشلة ـ بكسر القاؾ وسكون الشٌن ـ وتعنً باللؽة التركٌة 

، وكان محمد علً باشا "ِقشْ " المكان الشتوي، ألن الشتاء فً اللؽة التركٌة ٌسمى

م، ببناء 8ٔٙٔالموافق سبتمبر / هـٖٕٔٔقد أمر فً شهر ذي القعدة من عام 

مساكن للعسكر الذٌن خرجوا من مصر فً  كافة األقالٌم، لتضررهم من اإلقامة 

)بالخٌام فً الحر والبرد ومما ٌإكد لنا أن ثكنة جدة هً واحدة من تلك المبانً .(

هـ ـ 8ٕٕٔ)التً أمر ببنابها والً مصر، الذي حكم الحجاز فً الفترة من

 أنه ٌتوافق مع ما أورده الحضراوي عند حدٌثه عن (م8ٗٓٔ ـ 8ٖٔٔ/هـٕٙ٘ٔ

)ثكنة جدة ).  

، من جهة () خارج أسوارها،تقع الثكنة فً الجهة الشمالٌة الشرقٌة من جدة

وكانت مركزاً للعساكر النظامٌة المصرٌة، التً  (ٕ٘)، لوحة رقمباب المدٌنة

حضرت للحجاز فً مهمة عسكرٌة إلخضاع الجزٌرة العربٌة من نجد وعسٌر 

 .والٌمن لسلطة محمد علً باشا

تكون تخطٌطها من مسقط أفقً مستطٌل ، ي()وهً متسعة ومتٌنة البناء

 ٌتوسطه فناء داخلً مستطٌل، ٌحٌط به بناء مكون من ،الشكل منتظم األضبلع

 .(ٕٗ) لوحة رقم ، من جمٌع الجهاتطابقٌن

ُبنٌت جدرانها من الحجر وسقفت باألخشاب، وتتكون من أربع واجهات تطل 

 ، ٌتوسطها كتلة المدخل،(الربٌسة)على مساحات فارؼة، أهمها الواجهة الجنوبٌة 

تعتمد على أربعة أعمدة ٌتوجها عقود نصؾ والتً تبرز عن سمت الجدار، 

فتح فً الواجهة الجنوبٌة على ، و(ٕٗ) لوحة رقم ،دابرٌة، تماثل عقد المدخل

قسمت ،  الوضعٌة الشكل رأسة مستطٌلجمٌعها، حد عشر شباكاً أٌمٌن المدخل 

  بالزجاج،ت إلى أربعة أقسام طولٌة بواسطة عوارض خشبٌة ؼطًها واجهات

وٌؤتً بعدها فً الطرؾ الشمالً من الواجهة ثبلثة شبابٌك صؽٌرة مستطٌلة 

 ٌسار الداخل لىعو ،(ٕٗ)م لوحة رق،دورات المٌاهتخص الشكل رأسٌة الوضع، 

حد عشر شباكاً مستطٌل الشكل رأسً الوضع تشبه ٌوجد أإلى الباب الجنوبً 

                                                 
 .9ٖ٘، صٗعجابب اآلثار، ج: الجبرتً ()

 .8ٗالجواهر المعدة ، ص : الحضراوي ()

 .8ٗالجواهر المعدة ، ص : الحضراوي ()

.  8ٗالجواهر المعدة ، ص : الحضراوي ()
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تماماً الشبابٌك الموجودة عن ٌمٌن الداخل، وتشبه كذلك بقٌة شبابٌك المبنى 

(. ٕٗ) لوحة رقم،السفلٌة والعلوٌة

، ()(م 887ٔ/هـٖ٘ٓٔ ) فً عام  وصول مٌاه عٌن الحمٌدٌة إلى جدةبعدو

تم إنشاء بركة فً داخل الثكنة وأنشبت بها حدٌقة كان الناس ٌقصدونها فً 

. ()األمسٌات للتنزه

عام فً شهر صفر وكان ورود العساكر ٌسبب بعض المشاكل ألهل جدة، ؾ

 أقاموا فً الثكنة أدى قدوم عدد من العساكر المصرٌة الذٌن (م8ٙ٘ٔ/هـ8ٕٔٔ)

. () ذرعاً  وضاق الناس بذلك،قل الماءأن العسكرٌة 

 الثكنة تعرضت م9ٔٙٔ ٌونٌوٓٔالموافق/هـٖٖٗٔ شعبان عام 9وفً 

. ()قذابؾ البوارج اإلنجلٌزٌةل

  :د ــ المخفر 

 ومن هجمات ،لحفظ األمن الداخلً وحماٌة المدٌنة من المخربٌن والمجرمٌن

، سعت الحكومة العثمانٌة إلى عمل عدد ()األشراؾاألمراء البدو، وأطماع بعض 

 وٌطلق علٌها عادة قوات ،من اإلجراءات فكونت ما ٌعرؾ بقوات المهمات األمنٌة

( Burkhardt)، وٌصفها بوركهارت(الشرطة العسكرٌة) النظامٌة ٌةالضبط

، وقد بلػ عدد أفرادها فً عام ()بؤنها كانت فً ؼاٌة النظام (م8ٔٗٔ/ هـٖٕٓٔ)

اتخاذ   و كان من مهام هذه القوة .()رجبلً مبتٌن وخمسٌن  (م898ٔ/هـٖٙٔٔ)

فرض ومنها ، الناسللحفاظ على أرواح بعض اإلجراءات االحترازٌة الحاسمة 

                                                 
 .، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولD H.MKT.1579143: وثٌقة رقم ()

 .8ٗتارٌخ العٌن العزٌزٌة، ص : االنصاري( )

 .ٕٙٔ، صٖأعبلم، ج: ، مؽربً٘ٗالجواهر المعدة، ص : الحضراوي ()

والثكنة العسكرٌة تستخدم فً الوقت الحاضر ضمن وحدات قٌادة . ٔٗ٘ص، ٔطجدة، : طرابلسً ()

المنطقة الؽربٌة العسكرٌة، وقد أضٌؾ لجدرانها من الخارج طبقة من الحجر تعرؾ محلٌاً بحجر 

 رؼم اً ولحساسٌة وظٌفة المبنى فإن دراستها معمارٌاً، ورفع ذلك هندسٌاً ٌعد أمر صعب. الرٌاض 

 . لعمل ذلكالمحاوالت المتكررة

( )AL Amr :The Hijaz. P. 90 .

. ٘٘رحبلت فً شبه الجزٌرة ، ص : بوركهات ()

( )AL Amr : The Hijaz. R. 108. 
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. () التجول أو الخروج لٌبلً حظر

حاجة المخفر إلى الترمٌم  (م8ٗٙٔ/ هـٖٕٙٔ) وتوضح وثٌقة صادرة عام 

، ()نظراً لتعرض أجزاء كبٌرة منه للتهدم بسبب السٌول التً تعرضت لها المدٌنة

مما ٌدل على أنه مبنى قدٌم ومتهالك، ولم تذكر الوثٌقة موقعه بالتحدٌد إال أنه من 

خبلل سٌاق الكبلم ٌبدو بؤنه كان ٌقع بالقرب من معسكر العساكر النظامٌة بالجهة 

 .الشمالٌة الشرقٌة من المدٌنة

ورؼم الحاجة الماسة لترمٌم المخفر، ونظراً لكثرة المبانً التً كانت بحاجة 

الى ترمٌم، ولقلة الموارد المالٌة فضلت السلطة باستنبول تؤجٌل عملٌات الترمٌم 

 . ،النتشار وباء الكولٌرا()بالكلٌة، والشروع فً بناء المستشفى

قام نابب الوالً بجدة ، ونظراً  لعدم وجود مخفر منظم وتهالك المبنى القدٌم

آالؾ قرش لٌكون بمثابة ٓٔباستبجار مبنى بمبلػ  (م8ٙٔٔ/هـ77ٕٔ)فً عام 

 .()مخفر وسجن

وٌبدو أن الحاجة كانت ملحة الستبجار المبنى فلم ٌكن بمقدور نابب الوالً 

إال أنه أشار فً خطابه إلٌها أنه إذا ، االنتظار حتى ٌبلػ السلطات العلٌا بإستانبول

 لٌكون مقراً ()لم ٌعجبهم األمر فانه ٌقترح ترمٌم القصر المعروؾ بقصر طوسون

 قرشا لبناء قاعة 8ٓٓ.ٙٙوهو ٌحتاج إلى مبلػ ، مقراً لسجن الذكور واإلناث

 .  ()وجناح االستقبال وؼٌره، الضبط

وكٌل والً جدة السٌد أحمد الماجد من  طلب (م879ٔ/ هـ9ٕٙٔ) عاموفً 

 وٌعود ذلك إلى أن ، بناء سجن جدٌد فً جدة السلطة العثمانٌة فً إستانبول

                                                 
 . محفوظة بمركز موسوعة جدة Y. AHUS 168/ 98:  وثٌقة رقم ()

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI.MVL 1032253: وثٌقة رقم ()

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI.MVL 1032253: وثٌقة رقم ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولMVL 435/19202 .:وثٌقة رقم ()

هوأحمد باشا الشهٌر بطوسون ابن محمد علً باشا حاكم مصر، تولى والٌة الحجاز وأٌالة الحبشة  ()

 ، توفً فً (م8ٖٔٔ/ هـ8ٕٕٔ)بعد دخول القوات المصرٌة وانتصارها على القوات السعودٌة عام 

. ٓٔٗ، صٗعجابب اآلثار، ج: الجبرتً . م 8ٔٙٔسبتمر8ٕهـ  الموافقٖٕٔٔالقعدة  ذي7

. ،محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI. MVL 435/19202:وثٌقة رقم ()
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 بات آٌبلً للسقوط، وأنه من المبانً الطٌنٌة، وقد تم (سجن القلعة )السجن القدٌم

، السٌما أن سجن جدة كان مركزاً لبقٌة ()أخذ موافقة مجلس الشورى على ذلك

  والٌمن، ()ٌنقلون إلٌه من ٌنبع والقنفذة (السٌاسٌون)السجون، فالسجناء الخطرون

 .( )(م78ٔٔ/هـ9ٙٔٔ)و(م78ٓٔ/هـ9٘ٔٔ)كما حدث فً األعوام 

ونتٌجة النتشار أعمال قطع الطرق و اللصوصٌة، التً جرت على رعاٌا 

دولة إنجلترا وعلى سابر الحجاج والتجار من قبل بعض المفسدٌن من قطاع 

دعا القنصل اإلنجلٌزي إلى ضرورة إجراء ، الطرق على طرٌق مكة المدٌنة

 وعزمت إنجلترا على بناء مخفر، السلطات العثمانٌة مزٌدا من التدابٌر األمنٌة

  لٌضعوا فٌه سابر متعلقاتهم التجارٌة والثمٌنة بدون استبذان السلطات عام

إال أن السلطات العثمانٌة رأت أن فً ذلك األمر تعدٌاً على سلطتها، ، المختصة

وسٌإدي إلى مزٌد من االضطرابات، وأبلػ القنصل أن األمر سٌكون للسلطان 

 .()العثمانً التخاذ ما ٌلزم لحماٌة الرعاٌا

 طالب قابد األركان الحربٌة خٌري (م88ٔٔ/هـ98ٕٔ )عامال  نفس ذلكوفً

ن ي وجناح، بجانب دابرة الضباط، وسجن كبٌر،بك بضرورة تشٌٌد مخفر

 جندي مدفعٌة، فً األرض الواقعة فً الجهة الؽربٌة من المدٌنة ٓ٘ٔالستٌعاب

الخاصة بالحكومة، والتً تهدمت مبانٌها بمرور الوقت، وذلك بمساحة قد تصل 

 ٌطلق علٌه معسكر المدفعجٌة، وأن وكان هذا الموقع فٌما مضى ، ذراعٓٓٓٗإلى

 وهذا ٌعنً أن .()ذهبٌة عثمانٌة7ٓٓٔتكلفة هذا المبنى سوؾ تكون حوالً

 ا حتى أصبح من الضروري استؽبلل موقعهت قد تهدمة القدٌمالمبانً الحكومٌة

. كؤرض فضاء إلقامة المخفر والسجن الكبٌر

ضرورة  (م88٘ٔ/هـٖٖٓٔ)وطلبت والٌة الحجاز من إستانبول فً عام 

                                                 
. محفوظة بمركز موسوعة جدة  SD. 2253 – 29 16/ 7/ 1296 : وثٌقة رقم ()

بضم القاؾ وإسكان النون وضم الفاء وفتح الذال المعجمة بعدها هاء، بلدة ذات قرى كثٌرة، : القنفذة( )

المعجم الجؽرافً للببلد العربٌة السعودٌة، القسم : حمد الجاسر. ترجع الى إمارة منطقة مكة المكرمة

  .ٕٗٓٔط، ص،ت، د.الثانً، دار الٌمامة، الرٌاض، د

.  ٖٕٓ، ٕ٘ٔخبلصة الكبلم، ص: دحبلن( )

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول.Yildiz- Sadaret 283/14: وثٌقة رقم ()

. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولDAH. YE 66580: وثٌقة رقم ()
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، ثم عاودت الوالٌة ذات الطلب  نظرا ()بمخفر جدة (السجن)إعمار قاعة الضبط 

، (م887ٔ/هـ ٖ٘ٓٔ)لحاجة المخفر بما فٌها قاعة الضبط إلى التعمٌر فً عام 

 .()وهو العام الذي سمح فٌه بإجراء الترمٌمات للمبانً السابقة 

طلبت  الحكومة العثمانٌة أن توضح إحدى الوثابق (م89ٕٔ/هـٖٓٔٔ )فًو

 قرشاً للقٌام بترمٌمات مخفر ٕٙ٘٘ضرورة صرؾ مبلػ  والٌة الحجازمن 

ربٌع ٙ أوضحت وثٌقة عثمانٌة مإرخة فً ق إال أنه وفً العام البلح.()جدة

م  أنه نتٌجة االنتقادات المتوالٌة عن 89ٖٔ اكتوبرٙٔالموافق /هـٖٔٔٔاآلخر

الحالة األمنٌة بالحجاز فً وسابل اإلعبلم الؽربٌة بات من الضروري إنشاء مخفر 

وأن الخزانة الهماٌونٌة ستتكفل بدفع ، جدٌد قبل حلول موسم حج ذلك العام 

 .()المبالػ البلزمة

ونظراً للزٌادة فً التوسع العمرانً والنمو السكانً للمدٌنة فً أواخر الحكم 

 مجلس الشورى الصدارة العظمى إلى أهمٌة فتح مركز خاص دعا فقد ،العثمانً

 مقابل القنصلٌة اإلنجلٌزٌة الواقعة فً حارة ،(م9ٓٔٔ/هـ9ٖٔٔ)  للشرطة عام

روج فً هذه تي ت وذلك لمنع تهرٌب وبٌع األسلحة ال،(ٕٔ) خرٌطة رقمالشام،

ه من خزٌنة الدولة، إال أنه بسبب وجود ئالحارة، على أن تكون مصروفات إنشا

 ومن خبلل .()عجز فً مٌزانٌة المدٌنة تؤجل فتح المركز إلى العام الذي ٌلٌه

الخرابط والصور الجوٌة نجد أن المخفر قد أقٌم فً المكان الذي كان ٌوجد به 

 (. ٕٔ)برج أرنبود، أي فً أقصى الجهة الشمالٌة الؽربٌة للمدٌنة، خرٌطة رقم

 فً لٌهبعد الكشؾ والمعاٌنة عؾ واحتاج مخفر الشرطة مرة أخرى للترمٌم،

وقد تم ،  قرشاً ٔٔٔ.ٕٓ الترمٌمات ستبلػ أن تكلفة وجد (م9ٖٔٔ/هـٖٖٔٔ)عام 

هـ الوارد من والً جدة للسماح ٖٖٔٔ  فً عامٗ٘٘التلؽراؾ رقمبإببلغ ذلك 

نه لم إ حٌث ،(خانةبالج)بصرؾ هذا المبلػ وإجراء ترمٌمات عاجلة لهذا المبنى 

 ووصل الخراب إلى حد الخطر، لدرجة أنه ،ٌحظ بؤي ترمٌمات منذ فترة طوٌلة

وبعد إعادة تقٌٌم تكالٌؾ الترمٌمات وجد أن ، لٌن منهإوتسبب فً هروب المس

                                                 
. ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول DH. M K T 1554/72:وثٌقة رقم ()

 .، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI.SD 93/5503:  وثٌقة رقم ()

. محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. DH. Mkt. 2/ 82:    وثٌقة رقم ()

 ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول، Yildiz – Sadaret 283/14: وثٌقة رقم ()

.   ألبحاث الحج بجامعة أم القرىالشرٌفٌنوح ج، محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن 7ٓٔ/ٕٙ:  وثٌقةرقم

. ، محفوظة بمركز موسوعة جدة I. ASKERIYE Za/ 1319/ 20 : وثٌقة رقم  ()
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اإلنفاق على تم وعند وصول الحوالة المذكورة سابقاً  .()قرشا8٘ٙٔالمبلػ هو 

. ()التعمٌرات

 :القوات العسكرٌة الحكومٌة: ثانٌاًال 

 :  ــ القوات البرٌة

وذلك ، حرصت الحكومة العثمانٌة على تؤكٌد سٌادتها فً منطقة الحجاز

بتؤسٌس جٌش نظامً فً مدنه األساسٌة، وهً مكة المكرمة والطابؾ فً الجنوب 

 .وجدة فً الؽرب، والمدٌنة المنورة وٌنبع فً الشمال

إال أن عدد الجنود بها كان ، وبالرؼم من أهمٌة جدة التجارٌة واالقتصادٌة

؛ وقد ٌعود ذلك ألنها كانت تتمتع باستقرار أمنً أكثر من ()أقل من بقٌة المدن

وألنه فً حال وجود حاجة أمنٌة فمن السهل تحرٌك تلك ، بقٌة المناطق المجاورة

 .القوات إلٌها من مكة، والطابؾ 

وكان لجدة أهمٌة إضافٌة للجٌش العثمانً فهً محطة توقؾ للجنود الذاهبٌن 

من وإلى الٌمن، إال أن هذا الدور قل كثٌرا بعد افتتاح سكة الحدٌد الحجاز، 

 .()فؤصبحت عملٌة نقل الجنود تتم عن طرٌقها

الفرسان : وتكون الجٌش العثمانً النظامً فً جدة من تشكٌلٌن أساسٌٌن هما

، كما وجد تشكٌل آخر لجنود المدفعٌة والذٌن عرفوا ()أوالخٌالة، والمشاة 

 . (بالمدفعجٌة)

، وتكّونت قٌادة الجٌش فً جدة من قابم مقام، وكانت رتبته الرابد العام

 .()ونقٌب واحد، ورابد

وكانت الحكومة العثمانٌة تتكفل بدفع رواتب الجنود وكافة مستلزماتهم 

الحٌاتٌة؛ من ملبس ومؤكل ومشرب، حٌث تحدد لكل جندي احتٌاجه الشهري من 

                                                 
. محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. DH. Kms. 31/ 6: وثٌقة رقم ()

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. DH. Kms 31/ 6: وثٌقة رقم ()

( )AL Amr: The Hijaz, P94  

()AL Amr: The Hijaz, P91 

 . ، محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI. DH  82/4047: وثٌقة رقم ()

() AL Amr: The Hijaz, P100 
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اللحم، والخبز، والزٌت، والملح، والسكر، واألرز، والشعٌر، والقمح، والجبن، 

ٌزهم كانوا ٌلبسون زٌاً موحداً، يولتم.()والسمن، والحطب، والشمع، والصابون

وٌمارسون التدرٌبات العسكرٌة فً الصباح الباكر، وقد وفرت لهم الحكومة 

، بل كانت تحثهم على ترك التدخٌن ()العثمانٌة الوجبات الؽذابٌة والعناٌة الصحٌة

. ()واالستمرار فً التدرٌبات حتى ال ٌتعودوا على الكسل

وإذا كان هناك عجز فً ، وٌتم دفع تكالٌؾ الجٌش من عابدات جمرك جدة

أومن ، المٌزانٌة فإن تؽطٌة العجز تتم من واردات مصر السنوٌة من الضرابب

 . ()الخزانة الهماٌونٌة

، وعندما الحظت الدولة قصوراً فً ثقافة وتدرٌب جنودها فً الحجاز

، بإلزام جنودها مواصلة تعلٌمهم وتدرٌبهم (م88ٕٔ/ هـ99ٕٔ)أصدرت أمرا عام

وحذرت من ترك التدرٌب والتعلٌم لمدة من خمسة إلى ستة أٌام بؤنه سٌتعرض 

 .()وتم تعٌٌن مدربٌن أجانب لئلشراؾ على تدرٌب جنود المدفعٌة ، للمساءلة

إال أن القوات العثمانٌة كان ٌصٌبها فً فترات متفاوتة شًء من الضٌق 

تصل إلى قد  وقسوة المناخ، إضافة إلى تؤخر رواتبهم، التً ،بسبب شدة الحرارة

  كما حدث فً عام،  مما كان سبباً فً عصٌانهم،ثمانٌة عشر شهراً 

، ؼٌر أن الحكومة العثمانٌة حرصت على عدم تكرار مثل ()(م89ٙٔ/هـٖٗٔٔ)

ذلك بالتؤكٌد على القادة العسكرٌٌن بالحرص على صرؾ رواتب العساكر أوالً 

، ()بؤول، وأن ٌكون ذلك من أولى المهام، مع التؤكٌد على توفٌر سبل الراحة لهم

 ، والعربتراكوكان معظم عناصر الجٌش العثمانً فً الحجاز من األ

، ممن كان معظمهم قد تم نقلهم إلى الحجاز، نتٌجة وأؼلب العرب من ببلد الشام

                                                 
.  ،محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI.DH 82/4047: وثٌقة رقم ()

 .7ٗٔ، صٔالجزٌرة العربٌة، مج: صفوة ()

  . ألبحاث الحج بجامعة أم القرىالشرٌفٌنو ح ج ، محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن / 7ٔٔ/ ٘٘ٔ:   وثٌقة رقم ()

وثٌقة ومحفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول،  ، I.DH.29/17876: وثٌقة رقم ()

.  محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبولI .MVL 62/4744: رقــم

.   ألبحاث الحج بجامعة أم القرى الشرٌفٌنوج ح ، محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن/ 7ٔٔ/٘٘ٔ: وثٌقة رقم ()

( )AL Amr : The Hijaz, P102. 

. ٕٖٓمراسبلت، ص : صابان ()
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 وفً. لعقوبة صادرة فً حقهم فبعد خروجهم من السجن ٌوجهون إلى الحجاز

 بلػ عدد القوات بالتحدٌد، (م9ٔ٘ٔ/ هـٖٖٖٔ )عامأواخر الحكم العثمانً، أي فً 

 ستٌنوألؾ وسبع مبة جندٌاً   تكونت من،() كتاببسبعالعثمانٌة فً جدة 

  .()ضابطاً 

باإلضافة إلى القوات النظامٌة، استعانت الحكومة العثمانٌة بقوات ؼٌر 

 وحماٌتها بٌن مكة وجدة والمدٌنة ومرافقة الباشا، ،نظامٌة مهمتها حراسة القوافل

عقٌل الذٌن هم من أهل   أو،باإلضافة إلى قوة الهجانة ،()ونقل الخزٌنة وحراستها

، ولم ٌكن للحكومة العثمانٌة ()و قوات الشرٌؾ المعروفة بالبٌشة. ()أهل القصٌم

 وقد بلػ عددهم فً ،العثمانٌة أي نفوذ علٌهم، وإنما ٌتلقون أوامرهم من الشرٌؾ

 .() رجلٖٓٓ(م 898ٔ/هـٖٙٔٔ) عام

 :ب ــ القوات البحرٌة

كانت السفن البحرٌة العسكرٌة ترسل إلى جدة من مٌناء السوٌس فً حالة 

كما حدث عندما وصلت السلطان أنباء عن ، وجود خطر ٌتهدد أمن المنطقة

فؤرسل أمره إلى والً مصر باستعجال ، تحركات البرتؽالٌٌن فً البحر األحمر

تصنع فً السوٌس وإرسالها إلى جدة محملة بالعبٌد كانت بناء السفن الحربٌة التً 

 . ()والذخٌرة والمإن

باإلشراؾ  (م8ٕٔٔ/هـٕٕٙٔ)كما قام محمد علً باشا والً مصر فً عام 

وأمر ، الشخصً على إرسال خمس سفن صنعت بالسوٌس إلى جدة للدفاع عنها

                                                 
. 8ٔ٘، صٕالجزٌرة العربٌة، مج: صفوة ()

 .ٖٗٔ، صٕالجزٌرة العربٌة، مج: صفوة ()

( )AL Amr: The Hijaz. P. 91. 

( )AL Amr : The Hijaz. P. 102 .

. فرقة سمح الشرٌؾ لنفسه باستخدامها فً األؼراض المحلٌة، ومركز قٌادتهم مكة المكرمة: البٌشة ()

. 9ٔٔ، 8ٔٔالنشاط التجاري، ص : المعبدي

 .9ٔٔالنشاط التجاري، ص : المعبدي ()

.  مجموعة الوثابق التركٌة،، محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز ٓ٘٘وثٌقة رقم  ()
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   . ()بتطٌٌب خاطر الشرٌؾ حتى ال ٌعترض على وجودها وٌهاجمها بالمدفعٌة

أنه لم ٌكن بجدة  (م8٘8ٔ/هـ7ٕٗٔ)وتكشؾ لنا وثٌقة عثمانٌة صدرت سنة 

وأن األمر أصبح ، سفن حقٌقٌة لحماٌة سواحل البحر، والمدن الهامة التً تقع علٌه

وخاصة ، ()من الضروري التفكٌر فٌه، وتؤسٌس قوة بحرٌة حقٌقٌة بساحل جدة 

وزٌادة األخطار الخارجٌة نتٌجة لظهور القوى ، بسبب تكرر أعمال القرصنة

 .االستعمارٌة  

إنشاء أول أسطول بحري بجدة، مكون  (م87ٖٔ/هـ89ٕٔ) وتقرر فً العام 

ثم ٌتم تزوٌد األسطول بالعدد والعدة ، "أحمد بك"من أربع قطع تحت قٌادة 

وفً خطوة تإكد أهمٌة جدة كمٌناء بحري على البحر . البلزمة للقٌام بعمله

األحمر، تقرر جعلها مركزاً لؤلسطول البحري العثمانً بالبحر األحمر، كما تقرر 

بناء مستودعات للفحم فً كل من جدة وقناة السوٌس والٌمن؛ لتستخدمها تلك 

 .()السفن أثناء رحبلتها االستطبلعٌة 

 فً عام عرؾ باسم الفرقة السلطانٌة بجدة، والذي بحريال تكون األسطولو

:  خمس سفن هً من (م88ٙٔ/هـٖٖٓٔ)

سد باشً فابق بك، وز برباسة يسةوروب برباسة بكباشً صبري بك،  درنه

برباسة نوري أفندي برتبة قول أول، نجم فشان برباسة بكباشً عمر بك، و البحر

 برباسة إبراهٌم أفندي برتبة قول ثان، وباإلضافة إلى ربٌس السفٌنة ومجد رسان

 من قول أول، وقول ثان، وربٌس مسإول عن الذخٌرة  تتكونكانت قٌادتها

 وضابط البلوك ، وٌوزباشً، وموظؾ حسابات، وكاتب ومبلزم،وضابط فرسان

 وأربعة ، وقابد مدفعٌة، واثنٌن للذخٌرة، وأربعة مبلزمٌن، وٌوزباشٌٌن،األول

  .() وضابط البلوك الثانً،شاوٌش من الصؾ الرابعبرتبة 

 8ٗٔ ٌختلؾ من سفٌنة إلى أخرى، فمنالقوة العسكرٌة أفراد  عددوكان 

                                                 
.  مجموعة الوثابق التركٌة، محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز 19595A: وثٌقة رقم ()

.  ،محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول.I. DH 404/ 26718: وثٌقة رقم ()

.   ، محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة، قسم الوثابقٔ/ٖٔوثٌقة رقم  ()

 .ٕٓٔ – 99، ص (هـٖٖٓٔ)سالنامة والٌة الحجاز  ()
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وسمح ، () نجم فشانهفرداً فً السفٌنة المسماى سبعٌن فرداً  فً سفٌنة  أدرنه إل

باستقبال المتطوعٌن من البحارة المقٌمٌن بجدة ممن لدٌهم القدرة واالستعداد 

للحاق بفرٌق العمل؛ نظرا ألن أفراد الجٌش الذٌن ٌرسلون إلى هناك ٌتعرض 

. ()كثٌر منهم للمرض أو الوفاة بسبب اختبلؾ المناخ علٌهم 

أما مهمة األساطٌل البحرٌة فً حال السلم فقد حددت فً 

  :()وكانت تنحصر فً المهمات التالٌة (م87ٔٔ/هـ87ٕٔ)عام

القٌام بجوالت على طول سواحل الدولة العثمانٌة للحفاظ علٌها من أي  (ٔ)

 .اعتداءات خارجٌة

حظر بٌع األراضً على طول الساحل ألي قوى أجنبٌة، ومراقبة شٌوخ  (ٕ)

 . المناطق لتنفٌذ األمر

ضرورة إببلغ مراكز القٌادة أو المسإولٌن بإستانبول فورا فً حال القٌام  (ٖ)

 .بؤي عملٌات بٌع لؤلراضً الساحلٌة

 .رفع علم الدولة العثمانٌة على سواحلها لتؤكٌد بسط نفوذها فً المنطقة (ٗ)

المحافظة على ُحسن العبلقات الدولٌة فً حال مصادفة أي من سفن الدول  (٘)

 . واالحترام بالصدٌقة للدولة العثمانٌة، ومقابلة ركابها بالترحً

 

                                                 
 .ٕٓٔ – 99، ص (هـٖٖٓٔ)سالنامة والٌة الحجاز  ()

.   ، محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة، قسم الوثابقٔ/ٖٔوثٌقة رقم  ()

 .  ، محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة، قسم الوثابقٔ/ٖٔوثٌقة رقم  ()
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 المبحث الخامس

  بمدٌنة جدةدور التحصٌنات العسكرٌة فً الحفاظ على األمن

بعد أن تمكنت الدولة العثمانٌة من القضاء على دولة الممالٌك فً مصر  

وكان على ، ()ٌها إل الشرٌفٌن انتقلت حماٌة الحرمٌن،(مٙٔ٘ٔ/هـ9ٕٖ)عام

 أذهانمن هجمات البرتؽالٌٌن، وبقٌت جدة فً  الدفاع عن البحر األحمرالعثمانٌٌن 

 ألهمٌتها بالنسبة لسٌر التجارة فً البحر األحمر، ؛سبلطٌن الدولة العثمانٌة

 .ولقربها من الحرم الشرٌؾ فً مكة المكرمة

سعت الدولة العثمانٌة إلى وفً بداٌة سنوات حكم السلطة العثمانٌة لجدة 

لقوات ها لخطرٌن كانا ٌتهددانها، أولهما هجوم اإحكام التحصٌنات العسكرٌة حول

 حملة بحرٌة تالتً لم تكتؾ بحملة لوبوسورٌنر، وإنما أعدو ، على جدةالبرتؽالٌة

سكوٌرا، الذي خلؾ لوبوسورٌنر،  كبٌرة بقٌادة نابب الملك البرتؽالً لوبر

 مدخل البحر األحمر فً أوابل سنة إلى ووصلت ،فخرجت الحملة من الهند

، وكان هدؾ القابد هو التركٌز على مهاجمة جدة بصفة (مٕٓ٘ٔ/هـ9ٕٙ)

 وإنما سارع إلى الوصول إلى جدة، ونتٌجة لمعاكسة ،خاصة، فلم ٌتوقؾ فً عدن

الرٌاح لسفن الحملة، ولعلمه بوجود حشود عسكرٌة كبٌرة تعمل للتصدي لحملته، 

. ()التً خرج ألجلهاهداؾ األ  أٌاً منعاد دون أن ٌحقق

وقؾ أهالً الحجاز خلؾ أمٌر مكة الشرٌؾ  (مٕٗ٘ٔ/ هـ9ٗ8)وفً عام 

 فً التصدي للبرتؽالٌٌن، الذٌن جاإوا ()(مٖ٘٘ٔـ ٕ٘٘ٔ/هـ9ٙٓـ9ٖٔ)أبً نمً 

)فً خمس وثمانٌن مركباً، مشحونة بالسبلح والرجال لعبت قلعة جدة دوراً ، و(

 إلى مراكبهم تاركٌن نروجعلتهم نٌران مدفعٌتها ٌؾحٌن هم، كبٌراً فً صد هجمات

. ()هم من ذخابرءما كان ورا

                                                 
. ٔ٘خبلصة الكبلم، ص:دحبلن ()

 .9ٖٔ، 8ٖٔدراسات فً تارٌخ الحجاز، ص: ؼٌثان ()

،تولى الحكم وهو فً العشرٌن من (مٙٓ٘ٔ/هـ9ٔٔ)هو أبو نمً الثانً بن بركات الثانً، ولد عام ()

، قام مع أهل الحجاز بصد هجوم البرتؽالٌٌن، استقال من الحكم (مٕ٘٘ٔ/هـ9ٖٔ) عمره عام

أشراؾ مكة المكرمة، : ، جارشلً(م8ٗ٘ٔ/ هـ99ٕ)، وتوفً فً محرم عام(مٖ٘٘ٔ/هـ9ٙٓ)عام

. 8ٖٔ،7ٖٔص

  .ٖ٘ص ، خبلصة الكبلم: دحبلن ()

 .7ٗالرحلة الحجازٌة، ص: البتنونً ()
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ولم تنته مشكبلت جدة األمنٌة بانتهاء خطط التوسع البرتؽالً فً البحر 

  كانتلخبلفات التًاألحمر، بل تواصل الصراع القدٌم الجدٌد الذي تجسد فً ا

وما نتج عنها من ، فٌما بٌنهم على السٌطرة على اإلمارة أمراء مكةنشب بٌن ت

 . وجر المنطقة لحروب دامٌة،تحالفات مع قبابل العرب المجاورة

للخبلؾ الذي حدث بٌن الشرٌؾ فً تطور و (م7ٙ9ٔ/هـ8ٕٔٔ)فً عامؾ

 واجتمع علٌه ،إلى الوادياألخٌر  رحل  الشرٌؾ أحمد بن عبد الكرٌم، و()مساعد

 وأجمعوا رأٌهم على تولٌة السٌد عبد هللا بن حسٌن بن ٌحٌى بن ،آل بركات

 وجمع ما أمكنه من الرجال، وبذل ما قدر ، ذلك علىبركات شرافة مكة، فوافقهم

علٌه من المال، وبنو أمرهم على أن ٌستولوا قبل ذلك على بندر جدة، وٌستولوا 

على ما فٌه من أموال، فتوجهوا بمن معهم من الجموع وأحاطوا بسور جدة من 

كل جهة، فتحصن أهلها بها، ورموهم بالمدافع و القلل، فلم ٌتمكنوا من دخول 

بعد أن تفرق ، البلدة، فعمدوا إلى العشش الواقعة خارج سور البلدة لٌسترٌحوا بها

وجعلوا الكبرٌت ، كثٌر من جمعهم، فقام من بداخل البلدة برمٌهم بالنشاشٌب

الموقد فً رإوسها كالرٌش، فؤحرقت تلك العشش، فرجع الشرٌؾ عبد هللا بن 

. ()حسٌن إلى الوادي دون أن ٌستطٌع دخول جدة لقوة تحصٌناتها ومنعتها

وعلى الرؼم من أن الصراعات بٌن أمراء األشراؾ لم تقتصر على الحادثة 

السابق ذكرها،  فإن جدة كانت أكثر المدن الحجازٌة الكبٌرة أمناً واستقراراً؛ وقد 

بعد جدة النسبً عن مركز الخبلفات ـ فمعظم فصول : ٌعود ذلك لعدة أسباب منها

ـ باإلضافة إلى قوة تحصٌنات ()الصراع الدامٌة قد حدثت فً مكة وضواحٌها

و كان التؤثٌر األكبر . المدٌنة، وكونها مركزاً إلقامة الوالً التركً أو ناببه 

لحدوث الصراعات ٌنصب باتجاه الناحٌتٌن االقتصادٌة والتجارًٌة، فكثًٌراً ما 

تتعرض القوافل الخارجة منها والمحملة بالبضابع للنهب فً الطرق بٌن جدة 

 .()والمدٌنة، وبٌنها وبٌن مكة

                                                 
هوالشرٌؾ مساعد بن سعٌد، رشح لئلمارة بقرار األؼلبٌة، وقد صادقت الحكومة على تعٌٌنه فً  ()

، ثم (م7٘9ٔ/هـ7ٕٔٔ)م، بقً فً إمارته األولى حتى نهاٌة 7ٖ٘ٔنٌسان /هـ٘ٙٔٔجمادىى اآلخرة 

م، واستمر فً منصبه حتى 7ٙٓٔكانون الثانً /هـ7ٖٔٔأعٌد تعٌٌنه للمرة الثانٌة فً جمادىى األول 

 .8٘ٔ، 8ٓٔأشراؾ مكة المكرمة، ص: جارشلً. م77ٓٔأٌار/هـ8ٗٔٔمحرم 7ٕتوفً فً 

. ٕٗٙ، صٖإفادة األنام،ج: الؽازي( )

 .ٖٕ٘، 7ٕٔ، ٕٗٔ ،7ٕٓ، 7ٗ، 7ٖ ،ٙٙ، ٘ٙخبلصة الكبلم ، ص:لبلستزادة انظر دحبلن ()

، ٔأمن الحج قبل العهد السعودي، دار المآثر، المدٌنة المنورة، ط: الرداديسعد عودة( )

 . ٕ٘٘، ٕٗ٘ ص،مٕٔٓٓ/هـٕٕٗٔ
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ولم تنحصر الصراعات بٌن األمراء األشراؾ بعضهم البعض، بل مع 

الخبلفات التً مرور الوقت ظهر خطر آخر ٌتهدد أمن جدة، وهو  النزاعات و

 إلى حروب التً قد تصل ، مكة ووالً الحجاز العثمانًأمٌركانت تحدث بٌن 

فوجود سلطتٌن تبحثان عن النفوذ والسٌطرة أدى إلى توتر األوضاع وعدم ، دموٌة

استقرارها، ونظراً ألن جدة هً مركز إقامة الوالً العثمانً، فعادة ما ٌقوم بتقوٌة 

تحصٌناتها وزٌادة دفاعاتها فً فترة المنازعات، ولكن لوجود أنصار ألمراء مكة 

داخل المدٌنة  كثٌراً مافشلت تلك التحصٌنات، وٌكون ذلك بؤن تتهاون إحدى 

الحامٌات المكلفة بحراسة أحد المواقع فً حراسته،  فٌدخل منها أنصار الشرٌؾ 

 :كما فً بعض األحداث التً سنوجزها فٌما ٌلً

على السلطة  (مٕٖٙٔ/هـٔٗٓٔ)بعد استٌبلء الشرٌؾ نامً بن عبد المطلب 

-مٖٙٙٔ/هـٕ٘ٓٔ-ٙٗٓٔ)فً مكة، أرسل إلى الوالً العثمانً بجدة دوالر أؼا 

أن ٌسلمه جدة، وعندما رفض الوالً العثمانً ذلك جهز إلٌه جٌشاً،  (مٕٗٙٔ

وقاموا بحصار جدة، ولما دخلوها، وبعدما انتقموا من الوالً العثمانً بضربه 

 .()ونهب بٌته، نهبوا تجار المدٌنة ثم عادوا إلى مكة

وقعت  (م7ٗ٘ٔ-7ٖٗٔ/هـ8٘ٔٔ-هـٙٗٔٔ)والٌة علً باشا سنة زمن فً و

 ، أمٌر مكة فتنة()(م7ٕ٘ٔـ 7ٖٖٔ/هـ٘ٙٔٔـ ٘ٗٔٔ ) الشرٌؾ مسعودبٌنبٌنه و

لشرٌؾ فً كثٌر من المقررات الخاصة، ولم تنفع الوساطة لكان سببها منازعته 

بٌنهما، وبدت فً األفق نذر الحرب بٌنهما، فقام الوالً العثمانً بتحصٌن وترمٌم 

، وبالفعل قدمت جنود الشرٌؾ فً ٌها، استعداداً للحصار المتوقع عل جدةسور

 الشرٌؾ مإٌدوجٌش عظٌم، وحاصرت جدة، وبعد طول الحصار أسر إلٌهم 

 لضعؾ الحامٌة العسكرٌة هناك، وبعد دخول ؛بدخول المدٌنة من الجهة الجنوبٌة

 مع خواصه، فتمكن  هارباً بحرال  ركبالجٌش، ما كان من الوالً العثمانً إال أن

ت التحصٌنات أدقابد الحملة الشرٌؾ جعفر من االستٌبلء على المدٌنة، وقد 

                                                 
 .7ٖخبلصة الكبلم ، ص : دحبلن ()

م، محل أخٌه 7ٖٖٔ/هـ٘ٗٔٔهوالشرٌؾ مسعود بن سعٌد بن زٌد ولً إمارة مكة أول مرة فً سنة  ()

الشرٌؾ محمد بن عبد هللا بن سعٌد، إال أنه أجبر على ترك اإلمارة البن أخٌه محمد بن عبد هللا بعد 

م، تولى الشرٌؾ مسعود إمارة مكة مرة ثانٌة 7ٖٗٔأٌار / هـٙٗٔٔثبلثة أشهر فقط، وفً ذي الحجة 

. م7ٕ٘ٔشباط 8ٔ/ هـ٘ٙٔٔربٌع اآلخر ٕواستمر ثمانً عشرة سنة حتى توفً فً ٌوم الجمعة 

. 8ٓٔ، 79ٔأشراؾ مكة المكرمة، ص : جارشلً
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 الحامٌة العسكرٌة فً الجهة تهاونالدفاعٌة دورها فً حماٌة المدٌنة لوال 

. ()الجنوبٌة

  أمر الشرٌؾ أحمد بن سعٌد(م77ٔٔ/هـ8ٗٔٔ )وفً عام

  أمٌر مكة والً جدة حسن أؼا شٌكه(م77ٕٔـ77ٓٔ/هـ8ٙٔٔهـ8ٗٔٔ)

 فوّجه ، بالخروج من جدة، فؤبى وامتنع(م7ٙ9ٔم ـ 7ٙ9ٔ/هـ8ٗٔٔهـ ـ 8ٖٔٔ)

، فتوجه بهم  رجل على أربعة آالؾٌزٌدإلٌه من األشراؾ والبوادي والعساكر ما 

 أنهم مصممون على القتال أؼلق أبوابها وتّرسها، للسنجقإلى جدة، وعندما تحقق 

 ، تخرج كل لٌلة من البلده، وصارت خٌل()على الكدوة وأخرج المدافع الكبار

  وعندما وصلت جٌوش الشرٌؾ أحمد،،ثم تعود صباحاً ()وتعس إلى الرؼامة 

 حاصروا البلدة، ولم ٌستطٌعوا دخولها فعسكروا فً موضع ٌقال له أمٌر مكة

من معه  (لٌفسد)()، وأرسلوا كتاباً من الشرٌؾ أحمد إلى كتخدا العسكر()ؼلٌل

من العساكر فً البلدة، وجعلوا له شٌباً من المال، فتواطؤ معهم ورتبوا خطة بؤن 

 ،ٌؾرفهجم جٌش الش (الجهة الجنوبٌة)ٌهاجموا من الباب الواقع جهة الٌمن 

 اآلخرة بعد أن قتلوا عدداً ىومعهم وكٌل السرٌة، وملكوا جدة فً شهر جماد

كبٌراً من العثمانٌٌن وأخرجوهم من البلدة، ولم ٌبق فً أٌدٌهم ؼٌر القلعة فترسوها 

لتحمٌهم من قوات الشرٌؾ، فاجتمعت عساكر الشرٌؾ حولها، فتحقق الوالً 

 فقرر الخروج من الباب ،العثمانً أن القلعة لن تحمٌهم بسبب كثرة جٌش الشرٌؾ

مع من البحر وتوجه فخاض الصؽٌر الذي ٌقع فً مإخرة القلعة من جهة البحر، 

إلى رابػ ، وقد تسببت خٌانة ربٌس فرقة العساكر فً دخول الشرٌؾ إلى معه 

. ()البلدة

                                                 
 .ٕٖٓتارٌخ مكة، ص: السباعً، ٕٗ٘، ٖٕ٘ جدة، ص  مدٌنةتارٌخ: االنصاري( )

 .ٕ٘٘ جدة، ص  مدٌنةتارٌخ: االنصاري. تقع جهة باب مكة فً جنوبها الشرقً: الكدوة ()

.  منطقة رملٌة تقع على ٌمٌن المسافر من جدة إلى مكة، ٌسٌل فٌها من الشرق وادي ؼلٌل: الرؼامة ()

 .ٔٙ، صٗج معجم معالم الحجاز،: الببلدي

واد ٌسٌل من الحرازٌة ، ٌباري أم السلم من الجنوب ، وٌجتمع معها فً الرؼامة بطرؾ جدة : ؼلٌل ()

معجم معالم : الببلدي. من الشرق، وقد قام حً سمً ؼلٌبلً، فهو من أحٌاء جدة الجنوبٌة الشرقٌة 

 . ٕٕ٘،ٖٕ٘، صٙالحجاز، ج

 .8ٖتارٌخ، ص : كتخدا هو لقب كان ٌطلق على ربٌس فرقة العساكر، جودت ()

 .ٗ٘ٙ، ٖ٘ٙ، ص ٖإفادة األنام، ج: الؽازي، ٕٙٓ، ٕ٘ٓخبلصة الكبلم ، ص : دحبلن ()
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وٌظهر أن الجهة الجنوبٌة كانت ضعٌفة التحصٌن، وأن القوات الموجودة 

، ومما ٌدل على بها كانت سبباً فً سقوطها فً أٌدي محاصرٌها أكثر من مرة

والً المدٌنة السابق  (م8ٓٔٔ/هـٕ٘ٔٔ)ذلك توجٌه السلطان العثمانً فً عام 

بسرعة إرسال األمٌن المسإول عن البناء بالمدٌنة إلى جدة لئلشراؾ على بناء 

 .()برج الٌمن بؤسرع وقت من أساسه إلى قمته

ـ 8ٕٕٔ/هـ77ٕٔـ7ٖٕٔ)وعندما وصل أمر السلطان عبد المجٌد 

بمنع بٌع الرقٌق امتثاالً لمعاهدات قامت  (م8٘٘ٔ/هـ7ٕٔٔ) فً عام ()(م8ٙٔٔ

بٌن الدولة العثمانٌة  وبٌن دول أوروبٌة، ثار األهالً واشتبكوا مع األتراك الذٌن 

ولما تمكن والً جدة العثمانً كامل باشا من . هربوا إلى جدة وتحصنوا بها 

تجهٌز الجٌش، أمره بالخروج لمبلقاة الشرٌؾ عبدالمطلب أمٌر مكة، الذي استنفر 

 .()رجال قبابل عدة، إال أنه لم ٌستطع التؽلب على الجٌش التركً

ومن األحداث التً برز فٌها دور التحصٌنات العسكرٌة لمدٌنة جدة الحروب 

وأمٌر  (م8ٔ8ٔـ 7ٗ٘ٔ/هـٖٖٕٔـ7٘ٔٔ)التً قامت بٌن الدولة السعودٌة األولى 

فقبل انضمام الحجاز إلى الدولة السعودٌة ، ()مكة الشرٌؾ ؼالب بن مساعد

تعرضت جدة لعدة محاوالت لدخولها من قبل أنصار الدولة السعودٌة . األولى

 :األولى، إال أن مناعة تحصٌنها حالت دون ذلك، وفٌما ٌلً نوجز تلك المحاوالت

                                                 
.  ٙسور مدٌنة جدة ،ص: ؼباشً ()

، (م8ٗٓٔ/هـٕ٘٘ٔ)هو السلطان الواحد والثبلثون من سبلطٌن الدولة العثمانٌة، تولى السلطة عام  ()

وحكم لمدة اثنٌن وعشرٌن عاماً ،أعلن فٌها التنظٌمات الخٌرٌة، وانتصر على الروس فً حربه معهم، 

. ٕ٘ ، ٕٗ، ص(هـٖٖٓٔ )سالنامة والٌة الحجاز. وأجرى عدد من اإلصبلحات الداخلٌة

،  ولبلستزادة عن المواجهات التً حدثت بٌن أشراؾ مكة والوالة ٖٖ٘تؤرٌخ مكة، ص : السباعً ()

، 9ٗ، 7ٙ،8ٕ، 8،78ٙخبلصة الكبلم،ص : األتراك، انظر دحبلن

أحصى دحبلن فً كتابه خبلصة الكبلم فً أخبار أمراء البلد الحرام المعارك التً قامت بٌن أنصار  ()

 (م79ٓٔ/هـٕ٘ٓٔ)الدولة السعودٌة والشرٌؾ ؼالب بست وخمسٌن ؼزوة، و كانت بداٌتها فً عام 

خبلصة الكبلم، : ، دحبلن(م 8ٓ٘ٔ /ٕٕٓٔ)وآخرها والتً سبقت الصلح بٌن الطرفٌن فً عام 

.  9ٕٔ: ٖٕٙص
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 مهاجمة   (م8ٖٓٔ/ هـ7ٕٔٔ )فً عام () بن عبدالعزٌزحاول األمٌر سعود

 وحاصرها عشرٌن ٌوماً () لتحصن أمٌر مكة الشرٌؾ ؼالب بهاجدة

. ()فوجدها محصنة بسور حصٌن وخندق، فرحل دون أن ٌتمكن من دخولها

 ومعه خمسة آالؾ ،  تمكن عثمان المضاٌفً(م8ٖٓٔ/ هـ7ٕٔٔ  )وفً عام 

 وؼٌرهم من إحاطة سور جدة وتسلق عدد من ، وثقٌؾ،مقاتل من هذٌل

جنوده السور بالسبللم ونقبوه بمعاول الحدٌد، فهاجمهم من كانوا قابمٌن 

، اً  كثٌراً  وقتلوا منهم خلق، وأبعدوهم عنه بالبنادق والمدافع،بحماٌة السور

 واعي ولم ٌستط()فرجعوا منهزمٌن إلى مخٌمهم، ثم ارتحلوا إلى المدرة

. ()دخولها

  ،وفً محاولة لمساعدة األمٌر سعود، زحؾ عبد الوهاب أبو نقطة إلى مكة

وطلب من الشرٌؾ عبد المعٌن مساعدته بتؤمٌن مبة سلم وعدد من المعاول 

لمهاجمة جدة ونقر السور، وعندما وصل إلى منتصؾ الطرٌق بٌن مكة 

، ()وجدة، حرض جٌشه على القتال لٌتؤخر هو وعدد معه، ثم عاد إلى مكة

والنتشار  ، تحصٌن جدةبسبب قوةوترك المهمة إدراكاً منه بصعوبتها 

 .الطاعون بٌن الناس

  انضمت  جدة إلى الدولة السعودٌة األولى بعد أن قبل الشرٌؾ ؼالب أن

ٌبقى فً إمارته تابعاً للدولة السعودٌة األولى  فً عام 

                                                 
، تولى (م7ٗ8ٔ/هـٔٙٔٔ)هو األمٌر سعود بن عبد العزٌز بن محمد بن سعود، ولد فً الدرعٌة عام  ()

متد نفوذ ا أطلق علٌه لقب سعود الكبٌر ، فً عهده ،(م8ٖٓٔ/ هـ8ٕٔٔ)الحكم خلفاً لوالده فً عام 

الدولة السعودٌة إلى إمارات ساحل الخلٌج العربً،  وعمان،  والحجاز،  وتهامة، وعسٌر ، وأجزاء 

، ٗ، ج األنامإفادة: الؽازي. م 8ٔٗٔ/ هـ9ٕٕٔمن الٌمن، وشمالً الجزٌرة العربٌة، توفً فً عام 

/ هـٕٗٗٔ، ٔ، مختصر األطلس التارٌخ للملكة العربٌة السعودٌة ، دارة الملك عبد العزٌز ، طٕٔص

 .8ٔم، صٕٗٓٓ

. 8ٖٖخبلصة الكبلم ، ص: دحبلن ()

 .7ٔ، صٗإفادة األنام، ج: الؽازي( )

 معجم معالم :الببلدي.  ٌشرؾ علٌها من الشمال جبل شدر (وادي فاطمة)عٌن فً مر الظهران  ()

 .ٗٙ، ص8الحجاز، ج

 .ٕٔ، صٗإفادة األنام، ج:  الؽازي()

 .9ٔ، 8ٔ، صٗإفادة األنام، ج: ؼازيال ()
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 .()(م8ٓٙٔ/هـٕٕٓٔ)

  بقٌت جدة تحت حكم الدولة السعودٌة األولى ما ٌقارب سبع سنٌن، إلى أن

جهز محمد علً باشا حملته إلعادة ضم الحجاز للحكم العثمانً، وكان 

نصٌب جدة أن توجه إلٌها فرٌق من الجٌش الموجود بٌنبع، فلما وصلها 

وبمساعدة من بعض المناصرٌن للشرٌؾ ؼالب احتلها وانسحبت الحامٌة 

، (م8ٖٔٔ/هـ8ٕٕٔ)، كان ذلك فً عام ()السعودٌة المرابطة بقلعة جدة 

وكان من نتابج هذا النصر أن أرسل محمد علً باشا مفاتٌح قلعة جدة إلى 

 .()السلطان العثمانً، كرمز لعودة الحجاز إلى حظٌرة الدولة العثمانٌة

ومن األخطار التً واجهتها جدة هجمات الخارجٌن من البدو وبعض 

، وإن زالقبابل؛ نتٌجة لما تمتعت به من رخاء اقتصادي مٌزها عن بقٌة مدن الحجا

كانت أقل بكثٌر من تلك التً حدثت قبل بناء السور واألبراج فً عام 

خرجت قوة من الٌمن عن  (مٖٔٙٔ/هـٔٗٓٔ)ففً سنة . (مٙٓ٘ٔ/هـ9ٔٔ)

الطاعة، و كانوا ٌرٌدون السماح لهم المكوث بمكة لحٌن خروجهم إلى مصر، إال 

أن أمراء مكة رفضوا ذلك فصارت بٌن الطرفٌن معركة كبٌرة، تمكن من خبللها 

المهاجمون من الدخول إلى مكة فنهبوا بٌوت التجار، وقطعت الطرق، وظهر 

العصٌان بٌن العربان، ثم تمكنوا من دخول جدة فنهبوها، إلى أن وصلت قوة من 

، واستطاعت قتل الكثٌر (مٕٖٙٔ/ هـٕٗٓٔ)مصر عن طرٌق البحر فً عام

 ()(مٙٙٙٔـ ٖٓٙٔ/هـ77ٓٔـ ٓٗٓٔ)منهم، وأعادت الشرٌؾ زٌد بن محسن

 . ()أمٌر مكة إلى الحكم

وخرج بعض العرب من قبابل زبٌد وسلٌم وبشر فً عام 

إلى طرٌق جدة، وأخذوا ٌتعرضون للمسافرٌن الذٌن ٌمرون  (م88ٖٔ/هـٖٓٓٔ)

                                                 
. 9ٕٕخبلصة الكبلم، ص : دحبلن ()

. 9ٓ٘تارٌخ مكة، ص : السباعً ()

.  مجموعة الوثابق التركٌة، ، محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز9ٙ٘8ٔوثٌقة رقم  ()

، تولى اإلمارة مرتٌن؛ فً (م٘ٓٙٔ/هـٙٔٓٔ)هو الشرٌؾ زٌد بن محسن بن حسٌن، ولد عام  ()

، ثم عاد إلى إمارة مكة بمساعدة قوات مصرٌة فً عام (مٖٓٙٔ/هـٓٗٓٔ)عام

 (مٙٙٙٔ/هـ77ٓٔ)،وامتدت فترة حكمه إلى خمسة وثبلثٌن عاماً،توفً عام (مٕٖٙٔ/هـٔٗٓٔ)

. 8ٗٔ ، ٙٗٔأشراؾ مكة المكرمة، ص: وعمره واحد وستون عاماً،جارشلً

. ٕٓ٘أمن الحج، ص: الردادي ()



 

 

( 349) 
 

بهم، وهجم جماعة منهم على جدة، وحصل من ذلك اضطراب كبٌر، ثم إنهم 

 .()هربوا منها 

 الواقعة للقبابل الدولة العثمانٌة العطاٌا قدمت واتقاء لشر مثل تلك الهجمات

على هذه الطرق، للمحافظة على قوافل الحجاج للوصول إلى هدفها، كالطلب 

 بمساعدة الدولة العثمانٌة فً ،خ حربيالمقدم للشٌخ سعد بن جزاء شٌخ مشا

  .() لحماٌتها تضاعؾ أعداد العساكر المرافقٌن للقوافلكما كانت ،حماٌة الحجاج

 الوثابق بؤن إهمال الدولة العثمانٌة بتعٌٌن الفقهاء والمعلمٌن ىحدإوتإكد 

 ذلك ى وما ترتب عل،جهلهم بؤمور الدٌنللتثقٌؾ أفراد القبابل كان سبباً مباشراً 

كما أن لسوء األحوال االقتصادٌة التً تمر بها .()من حوادث السلب والنهب

والقبابل من قحط وفقر ٌضطرهم إلى االعتداء عراب  وما ٌتعرض له األ،الببلد

. ()على قوافل الحجاج

أما التهدٌد السادس الذي تعرض له أمن جدة فكان هجوم األسطول 

قذفت حٌن  ،(م8٘7ٔ/ هـ7ٕٗٔ ) عاماإلنجلٌزي علٌها، فالمرة األولى كانت فً

قطع األسطول اإلنجلٌزي جدة بالقنابل إثر مقتل القنصل اإلنجلٌزي، والقنصل 

األوربٌٌن، ونظراً لقوة األسطول اإلنجلٌزي، سعت المسٌحٌٌن الفرنسً، وعدد من 

الحكومة العثمانٌة إلنهاء هذا الهجوم بالصلح ومعاقبة المتسببٌن، وصدر األمر 

بقتل عبد هللا أؼا المحتسب وسعٌد العامودي وؼٌرهم مع نفً عدد آخر إلى 

 .()قبرص

ضربت البوارج اإلنجلٌزٌة مدٌنة جدة بالقنابل  (م9ٔٙٔ/هـٖٖٗٔ )وفً عام

 وتم دك الحامٌة ،إثر إعبلن الشرٌؾ حسٌن بن علً الثورة على الدولة العثمانٌة

                                                 
. ٖٖٔخبلصة الكبلم، ص: دحبلن ()

ألبحاث الحج بجامعة أم  الشرٌفٌنو ح ج ، محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن / 7ٔٔ/ 8: وثٌقة  رقم ()

  .القرى

 .محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. Y. PRK. ASK 33/ 7: وثٌقة رقم ()

. محفوظة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول. Y. A. HVS 387/ 72:وثٌقة رقم ()

 .ٕٕٖ، ٕٖٔخبلصة الكبلم، ص: دحبلن ()
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، فؤسر ()التركٌة التً قاومت خمسة عشر ٌوماً، وبعض مراكز الجٌش العثمانً

مبة وستة وأربعٌن أسٌراً تركٌاً، واؼتنم عشرة مدافع  ألفاً وثبلثالشرٌؾ حسٌن 

 مدافع جبلٌة، وأربعة رشاشات ومستودع السبلح والذخٌرة، وكل ةمٌدان، وأربع

. ()المهمات الحربٌة من دون أن ٌتلؾ منها شًء

 أن نقول إن تحصٌنات جدة الدفاعٌة من أسوار وقبلع عمن ذلك كله نستطً

وأبراج قد ساعدت بشكل كبٌر فً حماٌتها من أهوال ما كانت تبلقٌه ؼٌرها من 

المدن، وكانت المبلذ األمن والملجؤ الحصٌن لكثٌر من أمراء مكة ووالة الحجاز 

العثمانٌٌن زمن الفتن والحروب، ولقد اشتهرت جدة فً الجزٌرة العربٌة بؤنها 

 Charles) الفرنسً تشارلز دٌدٌه ة، إال أنها وكما توقع الرحال()قلعة منٌعة

Didier) لم تستطع أن تصمد أمام أسطول متطور  )(م8٘ٗٔ/هـ7ٕٓٔ)فً عام

 .()كاألسطول البرٌطانً (ومنظم

  

                                                 
 .97ٕ، صٗإفادة األنام، ج: الؽازي( )

 .ٖٓٓ، صٗإفادة األنام، ج: ؼازيال ()

. ٕٔرحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ص: بوركهارت ()

() Pesce: Jiddah Portrait, P49.  
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 المبحث األول

 العناصر المعمارٌة

 : ـ المــــــآذن 1

جمع مبذنة، ٌصعد فٌها المإذن لئلعبلم بدخول وقت الصبلة
()

، وهً وحدة 

معمارٌة عربٌة إسبلمٌة أصٌلة
( )

، ارتبطت بالمسجد حتى أصبحت إحدى الدالالت 

الممٌزة له
()

. ، حٌث تعطً للمسجد شخصٌته المتمٌزة، بكتلتها وتشكٌلها وزخارفها

وفً بداٌة السنوات األولى للعصر اإلسبلمً لم ٌكن للمساجد التً أنشبت فً عهد 

 أول مإذن فً اإلسبلم ٌنادي للصبلة من فوق ﴾﴿ مآذن، وإنما كان ببلل﴾﴿الرسول

سطح أطول المنازل القرٌبة من المسجد فً أول األمر
()

، ثم ظهرت فً صورتها 

األولى على شكل كتلة معمارٌة مربعة ذات ارتفاع بسٌط فوق سطح مسجد رسول 

(المطمار)وكانت تسمى( أقتاب)ٌصعد إلٌها بدرج ()هللا
()

. 

ثم تطورت وتفنن المسلمون فً عمارتها وأشكالها، واختلفت باختبلؾ العصور 

واألقالٌم اإلسبلمٌة، فبنٌت على شكل مربع فً العصر األموي، كمآذن جامع الفسطاط 

، ومبذنة جامع (م8ٙٙ/هـ8ٗ)، ومبذنة جامع البصرة(م7ٕٙ/هـٕ٘)األربع فً مصر

، وجمٌعها تؤخذ شكل برج مربع القاعدة (م7ٓٙ/ هـٓ٘)عقبة بن نافع بالقٌروان 

ٌتكون من ثبلثة طوابق، كل طابق ٌصؽر عن الطابق الذي تحته
()

. 

                                                 
ت، .، دٔالمصطلحات المعمارٌة فً الوثابق المملوكٌة، القاهرة، ط: محمد محمد أمٌن، لٌلى إبراهٌم ()

 .97ص

نشؤة المبذنة، مجلة الدارة، الرٌاض، العدد األول، السنة الحادٌة : عبدالمنعم عبدالعزٌز رسبلن ()

  .77م، ص98ٌ٘ٔونٌو/هـ٘ٓٗٔعشر،شوال

، جامعة أم (م٘ٔ/ هـ9فً القرن )عمارة المدرسة فً مصر والحجاز : عدنان محمد فاٌز الحارثً ()

 .8ٓٗ، ص ٔ، جٔم، ط997ٔ /هـ8ٔٗٔالقرى، مكة المكرمة، 

، 8ٕٔ، ص م99ٗٔ/هـٗٔٗٔ، ٔ فً العمارة اإلسبلمٌة، دار الشرق،طالقٌم الجمالٌة: عكاشة ثروت ()

دراسات : ، محمود وصفً محمدٕٙٔت، ص.، دٖالفن اإلسبلمً، دار المعارؾ، ط: أبو صالح األلفً

 ت، . ط، د. فً الفنون والعمارة العربٌة اإلسبلمٌة، دار اإلصبلح، المملكة العربٌة السعودٌة، د

  .9ٗص

 .77نشؤة المبذنة، ص: رسبلن ()

، ت.ط، د.، د(ٕ) العصور المتوسطة األوربٌة واإلسبلمٌةتارٌخ العمارة: عبد الجوادتوفٌق أحمد ( )

 .ٕٙٔالفن اإلسبلمً، ص : ، األلف8ًٕٓص
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وفً العصر العباسً أخذت المآذن شكبلً حلزونٌاً مع حفاظها على القاعدة 

المربعة
()

، (م8٘ٓ/هـ7ٖٕ)، لتنتهً بشرفة األذان، كما فً جامع سامراء الكبٌر

(م879 ـ 87ٙ/ ٕٙٙهـٖٕٙ)وجامع أحمد بن طولون 
()

، وفً العصر األٌوبً 

استمر شكل القاعدة المربعة ٌعلوها بدن مضلع تفنن المعماري فً زخرفته بحنٌات فً 

كل ضلع لٌنتهً البدن بشكل المبخرة
()

، كما فً مبذنة مدرسة الصالح نجم الدٌن 

(مٖٕٗٔ/ هـٔٗٙ)أٌوب
()

. 

األول مربع : وفً العصر المملوكً تمٌزت المآذن بتكونها من ثبلثة طوابق

الشكل، والثانً مثمن ٌعلوه شكل إسطوانً ثم الجوسق
()

، والنهاٌة على شكل 

المبخرة، أو القلة المقلوبة، وقد بلػ التطور ذروته فً نهاٌة العصر المملوكً، 

وامتازت المآذن برشاقتها واعتدال ارتفاعها
()

 . 

ومع بداٌة العصر العثمانً شهد بناء المآذن تطوراً جدٌداً مبنٌاً على ما سبقها من 

طرز العمارات السابقة، فؤخذت المآذن العثمانٌة القاعدة المربعة للمآذن األموٌة، 

ٌعلوها البدن المضلع، أو الدابري تلٌها شرفة أو اثنتان أو ثبلث، ولكنها أكثر رشاقة 

لتنتهً بشكل مخروطً ٌشبه قلم الرصاص، كما فً مآذن جامع السلطان أحمد 

، ومسجد باٌزٌد الثانً (مٙٔٙٔـ 9ٓٙٔ/هـٕ٘ٓٔـ7ٔٓٔ)بإستانبول 

، ومسجد السلطان سلٌمان بالسلٌمانٌة بإستانبول (مٙٓ٘ٔ/هـ9ٕٔ)

(م7٘٘ٔ/هـ9ٙٗ)
()

 (.ٙٙ)، ومبذنة مسجد الحنفً فً جدة، لوحة رقم

وقد تؤثرت مآذن مساجد جدة بطرز وعناصر العمارات السابقة، فبالنظر إلى 

طراز عمارة مبذنة جامع الشافعً نجد أن طرازها المعماري ٌدل على أنها من 

الطراز األٌوبً الذي ظهر فً مصر، والشام، والٌمن، منذ القرن السادس 

                                                 
مآذن دمشق تارٌخ وطراز، منشورات وزارة : الشهابًقتٌبة ، 88ٕتارٌخ العمارة، ص: عبد الجواد ()

 .9ٙم، ص 99ٖٔ/هـٖٔٗٔ، ٔالثقافة، سورٌا، دمشق، ط

 .9ٕٓتارٌخ العمارة، ص : ، عبد الجوادٕٔٗالعمارة العربٌة، ص: شافعً ()

 .ٙٔٗ، صٔالعمارة، ج: سعاد ماهر ()

 .ٕٖٔالقٌم الجمالٌة، ص: عكاشة ()

أطلقت فً العصر المملوكً، وتعنً القصر الصؽٌر، وفً المبذنة . تسمٌة فارسٌة األصل: الجوسق ()

 .ٖٕمآذن دمشق، ص : الشهابً.القسم الذي ٌعلو المظلة، وٌحمل فوقه الذروة أو القلة أو ما شابه

 .ٕٖٙتارٌخ العمارة، ص : عبد الجواد ()

 .ٖٖٗ، ٖٔٗتارٌخ العمارة، ص: عبد الجواد ()
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الهجري،الثانً عشر المٌبلدي، وتشبه إلى حد كبٌر مبذنة المدرسة الصالحٌة بالقاهرة، 

(مٕٓ٘ٔ/ هـ8ٗٙ)التً بناها الصالح نجم الدٌن أٌوب سنة 
()

، كما تشبه فً عمارتها 

، بل أن المناور الموجودة (مٕٓٗٔـ ٘ٔٗٔ/ هـ8ٕ٘ـ 8ٔ8)مبذنة جامع المإٌد شٌخ 

، تشبه فً شكلها شبابٌك واجهة جامع المإٌد (ٗٗ)فً بدن المبذنة، لوحة رقم

(مٕٓٗٔـ٘ٔٗٔ/ هـ8ٕ٘ـ 8ٔ8)شٌخ
()

. 

وبالنسبة للزخارؾ الموجودة على بدن المآذن، فكما ظهرت زخرفة المقرنصات 

فً مآذن مساجد وجوامع إسبلمٌة من القرن األول الهجري كمبذنة العروسً بالجامع 

ـ 97ٓ/ هـٖٔٙـ 9ٖ٘)، ومآذن الجامع األزهر(م7ٓ٘/هـ8ٙ)األموي بدمشق 

(م97ٕ
()

، ومبذنة مدرسة السلطان حسن بالقاهرة
()

، ومبذنة مسجد السلطان برقوق 

(م8ٖٙٔـ 8ٖٗٔ/ هـ788ـ78ٙ)برقوق 
()

، ومسجد سنان باشا ببوالق 

(م7ٔ٘ٔ/هـ979)
()

، لم تكن مآذن جدة استثناًء، فقد ظهرت هذه الزخرفة فً مآذن 

، وجامع (ٙٙ)، ومسجد الحنفً لوحة رقم (ٗٗ)كل من مسجد الشافعً، لوحة رقم

 (.  7ٖ)المعمار، لوحة رقم 

وتؤثرت مبذنة مسجد الحنفً، بطراز مآذن العمارة العثمانٌة، وخاصة أن 

، (م8ٕٗٔ/هـٕٓٗٔ)المسجد قد تم تجدٌد عمارته بالكامل فً فترة الحكم العثمانً

 بوجود الشرفة فً منتصؾ الطابق المثمن، بعد أن كانت نقطة ةفنلحظ تمٌز المبذن

التقاء تصل الطابق المثمن بالقاعدة المربعة، واختفت الخوذة أو المبخرة التً توجد فً 

مسجد الشافعً، لٌحل محلها الجوسق المخروطً المدبب، كما فً جامع باٌزٌد 

(م7ٔ٘ٔ/هـ979)فً إستانبول، وجامع سنان باشا ببوالق  (مٙٓ٘ٔ/هـ9ٕٔ)
()

 ،

                                                 
 .7ٗٗ، ص ٔالعمارة، ج: سعاد ماهر ()

 (.8ٖ)و (7ٖ)، لوحة ت.، دٔ شٌخ، مطبعة هٌبة اآلثار المصرٌة، طجامع المإٌد: عبد العلٌمفهمً ( )

 .87ٔ، صالمسجد: خلوصً ()

 (.7٘ٔ)، (٘٘ٔ)، لوحة رقم ٔالعمارة، ج: سعاد ماهر ()

 .ٖٕٓالمسجد، ص: خلوصً ()

 .9ٕٗالمسجد، ص: خلوصً ()

دراسة لبعض العمابر العثمانٌة بالهفوؾ فً النصؾ الثانً من القرن : عادل محمد نور ؼباشً ()

  .9ٓٔهـ، ص ٙٓٗٔ/٘ٓٗٔالعاشر الهجري، رسالة ماجستٌر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
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(م8ٗ8ٔـ 8ٖٓٔ/هـٕٗٙٔ-ٕٙٗٔ)ومآذن جامع محمد علً بالقلعة 
()

، كما أن بدن 

المبذنة ٌشبه كثٌراً المآذن العثمانٌة فً الشكل، كمبذنة جامع السلطان محمد ببلدة 

ذٌذٌموتٌخو شمال شرق الٌونان
()

. 

وتماثل مبذنة مسجد المعمار، فً طرازها وعمارتها المآذن العثمانٌة كمبذنة 

(م7٘ٙٔ/هـ8ٙٓٔ)جامع الحاج حسن بٌه بمدٌنة فٌلٌبً جنوب جمهورٌة بلؽارٌا 
()

 ،

ومبذنة جامع إسبلم أؼا بمدٌنة نٌس الواقعة جنوب صربٌا بإقلٌم 

(م87ٓٔ/هـ87ٕٔ)البلقان
()

، وجامع الحاج دلٌل بكوسوفا
()

، كما تشبه مبذنة جامع 

، بل تعدى ذلك إلى التشابه الكبٌر فً (م8ٕ9ٔ/هـٕ٘ٗٔ)قباء بالمدٌنة المنورة 

التصاق المبذنة بالكتلة المعمارٌة للمسجد
()

 . 

إال أن مآذن مساجد جدة تفتقر إلى الرشاقة التً تمتاز بها معظم المآذن العثمانٌة 

المذكورة سابقاً، وقد ٌعود ذلك إلى  اختبلؾ مادة البناء، فالحجر المنقبً المستخدم فً 

عمابر جدة ٌقص بؤحجام كبٌرة لٌكسب البناء متانة وصبلبة، مما قد ٌفسر ضخامة 

 . مآذن جدة النسبً، إذا ما قورنت بمثٌبلتها مما سبق ذكره

وامتد التؤثٌر المعماري لمآذن جدة، الى مدن أخرى قرٌبة كمبذنة مسجد 

سواكن
()

 التخطٌط العام لمسجد سواكن، بتخطٌط مسجد ي،حٌث نلحظ التشابه الكبٌر ؾ

 .مسجد الحنفً

ولقد بنٌت المآذن فً مختلؾ المدن اإلسبلمٌة حسب المتوفر فً بٌبتها ومحٌطها 

ففً المؽرب العربً، والشام، ومصر، بنٌت مآذنها من الحجر كما فً : من مواد البناء

                                                 
. 7ٖٔ، ٖ٘ٔالقٌم الجمالٌة، ص : عكاشة ()

()Dr.Ekrem Hakki Ayverdi: Avrupada Osmanli Mimari Eserleri Bulgaristan 

Yunanistan Arnavudluk, 6cild,456 kitab,Istanbul fetih Cemyeti, 1982,P332. 

(  )Ayverdi: Avrupada Osmanli Bulgaristan ,6cild ,P151. 

()Dr.Ehkrem Hakki Ayverdi: Avrupa'da Osmanli Mimari Eserleri Yugoslavya,Cild3, 

kitab3, Bilmen Basimevi,1981,Istanbul.P168.            

( . )ٔٙ٘P، , Yugoslavya,Cild3,  Avrupa'da Osmanli، :Ayverdi 

 .( ب9ٔٔ) لوحة رقم ،ٔ جالعمارة اإلسبلمٌة،: سعاد ماهر ()

()Jean – Pierre : The Coral Building of Suakin, Green Low, Oriel press. London, P. 65 .
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(مٕٓٗٔـ ٘ٔٗٔ/هـ8ٕ٘ـ8ٔ8)جامع المإٌد شٌخ
( )

، وفً العراق بنٌت من الطابوق 

(م7ٓٙ/هـٓ٘)ومشتقات الطٌن كما فً جامع الكوفة
()

، كما نجد أن مآذن مساجد جدة 

 .بنٌت بما هو متوفر فً بٌبتها من أحجار، وخاصة الحجر المنقبً

وعلى الرؼم من عدم وجود قاعدة ثابتة لعدد المآذن فً المساجد، إال أنه لصؽر 

مساحات مساجد جدة فً العصر العثمانً، اقتصر عددها على مبذنة واحدة فً كل 

 . مسجد

 : ـ المحارٌب2

ورد ذكر المحراب فً القرآن الكرٌم فً أربعة مواضع بصٌؽة المفرد، وموضع 

 :« محارٌب »واحد ورد فٌه بصٌؽة الجمع 

 .() ژىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ژ : قال تعالى

. () ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ  :قال تعالى

 .() ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ  :قال تعالى

. () ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ژ : قال تعالى

ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ژ  :وعلى صٌؽة الجمع فً قوله تعالى

. () ژائ               ائ    ەئەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ٌتضح من هذه اآلٌات حسب ما أورده المفسرون أن المعنى القرآنً الظاهر 

صدر البناء، أو الؽرفة التً فً : لكلمة محراب متصل بالتفسٌرات األربعة للفظة وهً

مقدمة المعبد بالنسبة ألهل الكتاب، أو البناء الملكً، حٌث ٌقٌم الملك، أو المكان الذي 

                                                 
 .ٗٗجامع المإٌد شٌخ، ص: عبد العلٌم ()

 .9ٖٕالعمارة العربٌة، ص: شافعً ()

(.  7ٖ)آٌة: سورة آل عمران ()

 (.9ٖ)آٌة : سورة آل عمران ()

  (.ٔٔ)آٌة: سورة مرٌم ()

 (.ٕٔ)آٌة : سورة ص ()

 (.ٖٔ)آٌة : سورة سبؤ ()
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ٌخصص للملك دون سابر الناس لٌمتاز به
()

. 

هو المكان الذي ٌنفرد به الملك وٌتباعد عن الناس: والمحراب فً اللؽة
()

 ،

أخذت عن : وسمً المحراب محراباً النفراد اإلمام فٌه وُبعده عن الناس، وقٌل

؛ ألن المصلً عند صبلته ٌحارب الشٌطان وٌحارب نفسه « محاربة »المصدر

بإحضار قلبه
()

هو أن المحراب ذلك المكان من المبنى الذي : ، والمعنى الجامع لها

والمحراب هنا . ٌنسلخ فٌه اإلنسان  مما حوله، وٌنفرد فٌه فً لحظة تؤمل وعبادة

ٌكتسب نفس المعنى الرمزي للمعنى المسجدي له
()

. 

وٌقصد بالمحراب فً االستعمال المعماري تلك الحنٌة الموجودة فً جدار القبلة 

لتعٌٌن اتجاهها، ظهر فً عمارة المساجد منذ السنة الثانٌة للهجرة، أي أنه وجد فً 

ٌُذكر أن ﴾﴿ فً الوقت الذي ُبنً فٌه مسجد الرسول﴾﴿عهد الرسول  فً المدٌنة، و

خارج المدٌنة،  (قباء) عٌن مكان المحراب، ووضعه بنفسه فً مسجد﴾﴿الرسول 

وكان بناًء بسٌطاً ٌتكون من تجوٌؾ ضمن جدار القبلة
()

ومن أقدم األمثلة للمحارٌب  . 

، ومحراب (م7ٓٙ/ هـٓ٘)للمحارٌب  المجوفة محراب جامع عقبة بن نافع بالقٌروان

(م9ٔٙ/ هـ7ٕ)مسجد قبة الصخرة 
()

، والمحراب األوسط فً الجامع األموي بدمشق 

(م8ٙ/7ٓ٘)بدمشق 
()

. 

المسقط شبه الدابري، والمستطٌل، : وتنوعت المساقط األفقٌة للمحارٌب فمنها

والمثلث، وخماسً األضبلع، ؼٌر أن المسقط النصؾ دابري كان أكثرها انتشاراً فً 

عمارة المساجد على مر العصور
()

 .، وقد ٌكون ذلك نظراً لسهولة تنفٌذه

                                                 
 .8ٕ٘، ص (ٔ)م، ط99ٖٔنهج الواحد فً عمارة المساجد، إصدارات بٌت القرآن، :  والًطارق( )

 .9ٕٙ، ص ٔلسان العرب، ج: ابن منظور ()

:  تحقٌق، من جواهر القاموستاج العروس: (م79ٓٔ/هـٕ٘ٓٔت)  الزبٌديمحمد مرتضى الحسنً( )

 .7ٕٓ ـ ٕ٘ٓ، ص ٔ جم، 79ٓٔ/هـٙٓٗٔعبدالفتاح الحلو، مطبعة حكومة الكوٌت، 

 .8ٕ٘نهج الواحد، ص : والً ()

العمارة العربٌة اإلسبلمٌة خصوصٌتها، ابتكاراتها، جمالٌتها، دار المسٌرة للنشر : جوديمحمد حسٌن ( )

 .7ٙ، 7٘م، ص 998ٔ/هـ9ٔٗٔ، ٔوالتوزٌع والطباعة، عمان، ط

 .ٗٓٔدراسة، ص : ؼباشً ()

 .7ٙالعمارة العربٌة، ص : جودي ()

 .ٖ٘ٔالربط والتكاٌا، ص : الدراجً ()
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وتقع المحارٌب فً مساجد جدة فً منتصؾ جدارها الشرقً تقرٌباً باتجاه مكة 

 االمكرمة، وتكاد تكون هذه المحارٌب كلها على نمط واحد تقرٌباً، مع  احتفاظه

بالمظهر التقلٌدي الذي ٌتكون من تجوٌؾ فً الجدار، وٌتكون تخطٌطها من مسقط 

، (7ٗ)أفقً نصؾ دابري ٌتصدرها عقد مدبب، كما فً مسجد الشافعً، لوحة رقم

 المظهر فً محارٌب اأوعقد نصؾ دابري كما فً مسجد المعمار، وقد انتشر هذ

المساجد اإلسبلمٌة على مر العصور كما فً المحراب المجوؾ بجامع القٌروان الكبٌر 

(م7ٓٙ/هـٓ٘)
()

(مٖٙ٘ٔ/ هـ7٘7)، ومحراب جامع السلطان حسن فً القاهرة 
()

 ،

(مٕٓٗٔـ ٘ٔٗٔ/ هـ8ٕ٘ـ 8ٔ8)ومحراب جامع المإٌد شٌخ 
()

، ومحراب جامع 

-977)، ومحراب جامع السلٌمٌة فً أدرنة (م7ٗٗٔ/ هـ879)كسنكر فً مانسٌا 

(م7٘٘ٔ-9ٙ٘ٔ/هـ98ٖ
()

، ومحراب جامع السٌدة نفٌسة بالقاهرة 

(م897ٔ/هـٖٗٔٔ)
()

 . وؼٌرها

وباإلضافة إلى الشكل التقلٌدي السابق وصفه، نجد المحراب المسطح 

أوالرمزي؛ وهو عبارة عن شكل محراب ملصق على واجهة الجدار، كما فً 

المحراب الموجود فً الفناء الخلفً لمنزل باعشن، الذي ٌتكون من إطار على شكل 

نصؾ دابري ملصق بالجدار الؽربً لفناء المنزل، وتنحصر وظٌفته فً تحدٌد القبلة، 

 (.ٖٓٔ)وُزٌن بنقوش كتابٌة، لوحة رقم

وتجدر اإلشارة أن هذا النوع من المحارٌب قد نفذ على بعض الدعامات فً 

المسجد الطولونً، وهو عبارة عن لوحات مسطحة مستطٌلة صنعت من الجص، 

وحفر علٌها شكل المحراب محاطاً بإطار نقشت علٌه اآلٌات القرآنٌة، والزخارؾ 

النباتٌة، والهندسٌة
()

. 

ومن أمثلة هذا النوع من المحارٌب فً عمارة المساجد فً العصر العثمانً 

، وجامع السلٌمانٌة (م87ٗٔ/ هـ89ٖ)المحراب الرمزي فً جامع باٌزٌد الثانً بؤدرنة

                                                 
 .ٕ٘ٔالمسجد، ص : خلوصً ()

 .ٖٖٔتارٌخ العمارة، ص : عبدالجواد ()

 .ٕٗٗالمسجد، ص : خلوصً ()

 .ٗٓٔدراسة، ص : ؼباشً ()

 .7ٕ٘المسجد، ص : خلوصً ()

 .9٘ٔ،صٔ جت،.ط، د. دار المعارؾ، د،(العصر الفاطمً) ومدارسهامساجد القاهرة: فكريأحمد ( )
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(م7٘٘ٔ ـ 9ٗ٘ٔ/ هـ9ٙ٘ ـ 9٘ٙ)بإستانبول 
()

. 

 أقالٌم العام اإلسبلمًنوكما فً الكثٌر م
()

، استعملت الحجارة المحلٌة فً بناء 

المحارٌب، وؼطٌت واجهاتها بطبقة من الجص ألؼراض الزخرفة كما فً محراب 

 .جامع الشافعً

 : ـ السقوص3

َقُؾ ؼطاء : سقؾ البٌت، بفتح القاؾ: مفردها سقؾ، ٌقال أي جعل له سقفاً، والسَّ

البٌت، وأعبله المقابل ألرضه
()

، وكل ما سقؾ من جناح وؼٌره
()

، والسقؾ 

السماء
()

. 

وللسقوص وظائص معمارٌة هامة منها
()

 : 

 .توزع األحمال على الحوابط واألعمدة التً ترفعها وتنقلها بالتالً لؤلساسات-

 .تربط الجدران واألعمدة بشكل قوي ٌساعد فً وقوؾ البناء وتوازنه-

 .تحمً المبانً من الداخل من عوامل الطبٌعة-

 .ؼلق الفراؼات المعمارٌة من أعبلها-

وفً العمارة اإلسبلمٌة تؤثر أسلوب التسقٌؾ، واختلفت أنواعه، وأشكاله ومادة 

بنابه من منطقة إلى أخرى، حسب مناخ المنطقة التً أنشا فٌها، ووظٌفة المبنى، 

 الجملونٌة فً أروقة الجامع األموي ومدخله وحرمه فاسُتخدمت السقوؾ

 ،()(م7ٗٗ/ هـٕٙٔ )  ببادٌـة األردنالمقببة  فً قصر المشتىو ،(م8ٙ/7ٓ٘)

                                                 
 .7ٓٔدراسة، ص : ؼباشً ()

، وزارة الثقافة والسٌاحة، (م8ٔ/هـٕٔ)محارٌب صنعاء حتى أواخر القرن : ؼٌبلن حمود ؼٌبلن ()

  .7ٙٔم، صٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ، ٔصنعاء، ط

 .ٕٙٗص ، ٔجالمعجم الوسٌط، : إبراهٌم أنٌس وآخرون ()

 .ٙٓٔالمصباح المنٌر، ص : فٌومًال ()

 .8ٕٔمختار الصحاح، ص : الرازي ()

المدرسة األشرفٌة بتعز زمن الدولة الرسولٌة فً الٌمن، إصدارات وزارة : يحاألصبآالء أحمد محمد( )

: ، سالم عوض رموضة8ٓٔ، 79ٔ، ص . مٕٗٓٓ/هـٕ٘ٗٔ، ٔالثقافة والسٌاحة، صنعاء، ط

 .ٕٓم، ص ٕ٘ٓٓ، ٔدراسات فً العمارة الطٌنٌة فً الٌمن، ط

 .ٖٕ٘العمارة العربٌة، ص : شافعً  ()
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، والمخروطٌة فً الكثٌر من األضرحة (م97ٔ/ هـٖٓ٘)والمسطحة فً مسجد قرطبة 

 .فً العراق

واسُتخدمت مواد البناء المختلفة فً التسقٌؾ، كاستخدام الجرٌد فً تسقٌؾ مسجد 

 فً أقبٌة قصر األخضر، واآلجر فً قصر  والحجر، واللبن فً سورٌا،﴾﴿الرسول

عمرة
()

. 

وُتحمل السقوؾ على عقود أو قناطر متتالٌة، ترتكز على بدنات وأسافٌن، وفً 

حالة ؼٌاب األقواس، ٌرتكز السقؾ على ألواح خشبٌة، أو مدات تتعارض فوق جسور 

من المادة نفسها تسمى كمرات، أو كراوٌس تحملها األعمدة والدعابم
()

. 

وقد تعددت  سالٌب التسقٌص فً عمارة جدة عامة فً العصر العثمانً، وهً 

 :على النحو التالً

 : القباب:  ووًال 

تعد القباب من أعظم االبتكارات المعمارٌة التً أسهمت بدور بارز فً تطور 

العمارة بصفة عامة، وٌرجع أصول ابتكارها إلى ما قبل العصر اإلسبلمً
()

، وقد 

وجدت القباب فً بعض البلدان العربٌة قبل اإلسبلم، فذكر المإرخون بعضها؛ منها 

" الشكورة"وهً من األبنٌة القدٌمة فً الحٌرة، وبإزابها قباب ٌقال لها " الشتٌق" قبة

"السدٌرة"و
( )
. 

وفً العصر اإلسبلمً تطورت القباب تطورا كبٌراً من حٌث أشكالها، وهٌبة 

قطاعها، وتناسب تكوٌنها المعماري، واتخذت أشكاالً مختلفة فً كل قطر من أقطار 

العالم اإلسبلمً، فكان منها القباب المخروطٌة، والمضلعة، والبصلٌة، وتنوعت 

 .   استخداماتها سواء فً العمابر الدٌنٌة، أو المدنٌة، أو الحربٌة

وفً عمارة جدة فً العصر العثمانً لم ٌقتصر وجود القباب على الجوامع 

                                                 
 .ٕٗٔ، ص  مصطلحات العمارةمعجم: ، رزق7ٕٕموسوعة، ص: ؼالب ()

 .7ٕٕموسوعة، ص : ؼالب ()

، ٔ، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، ط(القبة المدفن)القباب فً العمارة اإلسبلمٌة : محمد حمزة إسماعٌل الحداد ()

 . ٙم، ص99ٖٔ/هـٖٔٗٔ

 .ٔٗالعمارة العربٌة، ص: حٌدر ()
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والمساجد، بل ظهرت فً عدد من المبانً العامة كقبة مدرسة الفبلح، والمبانً 

ونجد أن قباب جدة بمقارنتها بقباب المساجد . الخاصة كمنزلً نصٌؾ ونورولً

ومن العجٌب فً األمر أنه لم ٌكن لطراز العمارة . العثمانٌة الكبٌرة، بسٌطة جداً 

العثمانٌة، الذي تمٌز بضخامة القباب، وتعددها فً الجامع الواحد، واحتوابها على 

ألوان من الزخارؾ الفنٌة من الداخل، كما فً قباب جامع باٌزٌد الثانً 

، (م7٘٘ٔ/هـ9ٙٗ)، وجامع السلطان سلٌمان بالسلٌمانٌة بإستانبول(مٙٓ٘ٔ/هـ9ٕٔ)

أي تؤثٌر ٌجعلنا   (مٙٔٙٔ-9ٓٙٔ/هـٕ٘ٓٔ-8ٔٓٔ)وجامع السلطان أحمد بإستانبول

نماثل بٌن طراز العمارتٌن، وقد ٌكون ذلك؛ نظراً للبعد الجؽرافً بٌن منطقتً الحجاز 

واألناضول، و لقلة الموارد المالٌة، والختبلؾ الخلفٌة الثقافٌة والتارٌخٌة بٌن 

 .المنطقتٌن

 :ومن القباب التً ظهرت فً عمارة جدة فً العصر العثمانً

 :   ـ القبة البصلٌة

ظهرت القبة البصلٌة الشكل فً العدٌد من المساجد الفارسٌة، والعراقٌة
()

 ،

والعمارة الهندٌة، كما فً قباب مسجد هوماٌون، والمسجد الجامع فً نٌودلهً
()

 ،

(م7ٗٙٔـ 7ٖٙٔ/هـ8ٗٓٔ-8ٖٓٔ)وقباب مسجد بادشاهً فً الهور بباكستان 
()

 ،

(م8ٓ9ٔ/هـٕٕٗٔ)وفً العمارة العثمانٌة كما فً قبة جامع العباسً برشٌد 
()

، وقبة 

(م88ٗٔ/هـٕٖٓٔ)مسجد السٌدة زٌنب فً القاهرة 
()

 . 

ولم ٌنتشر هذا النوع من القباب فً عمارة جدة فً العصر العثمانً، ونجده فً 

، وٌمتاز شكل (م9ٓ٘ٔ/هـٖٕٖٔ)موضع واحد فقط، على كتلة الدرج بمدرسة الفبلح 

القبة باحتوابه على رقبة دابرٌة، ٌعلوها بدن القبة الذي ٌبدأ كبٌراً، ثم ٌقل سمكه 

 (.8ٗ)تدرٌجٌاً حتى الوصول إلى القمة، لوحة رقم

                                                 
القاهرة، تارٌخها : مدرسة األمٌر قرقماش وملحقاتها، مقالة نشرت فً كتاب: محمد مصطفى نجٌب ()

 .٘٘ٗ ، ص 97ٓٔوفنونها، مطابع األهرام ،

 .ٕٓٗنهج الواحد، ص: والً ()

 .8ٖٕنهج الواحد، ص: والً ()

 .ٕٔٙالمسجد، ص: خلوصً ()

 .7ٕٔالمسجد، ص: خلوصً ()
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 : ب ـ القبة الخشبٌة

اسُتخدم هذا النوع من القباب فً جدة فً ثبلثة مساجد، قبة مسجد الشافعً مثمنة 

األضبلع، وقد كساها المعماري من الخارج بصفابح عازلة من النحاس، لوحة 

، وتتفق معها تماماً (9ٙ)، وقبة مسجد الحنفً، مثمنة األضبلع، لوحة رقم(ٔ٘)رقم

، وتتشابه جمٌع القباب الثبلثة فً أنها تقوم على (78)قبة مسجد المعمار، لوحة رقم 

أربعة أعمدة، و فتح فً رقابها مناور مستطٌلة الشكل ؼطٌت بالزجاج، لتزٌد من 

 .اإلضاءة الداخلة إلى المسجد

ومن األمثلة المشابهة لتخطٌط القبة ثمانٌة األضبلع، قبة مدرسة أرطوقوش 

(مٕٕٗٔ/ هـٕٔٙ)الموجودة فً أتاباي قرب اسبارطة 
()

، وقبة ضرٌح أشراوؼلً فً 

(م97ٕٔ/ هـ9ٙٙ)بكشهر 
()

، وقبة مسجد فٌروز بك فً مٌبلس من مبانً القرن 

الثالث عشر المٌبلدي/السابع الهجري
()

. 

كما عرفت القباب الخشبٌة فً عمارة مصر كقبة الشافعً، التً تمتاز بزخارفها 

ة من الخارج بمادة الرصاص البدٌعة وشرفاتها المسننة من الخارج، وهً مكسوَّ
()

. 

 :ج ـ القباب الضحلة

وهً التً تقل كتلتها عن نصؾ الكرة، وتكون أقرب إلى التسطح منها إلى 

القبة، واسُتخدم هذا النوع من التسقٌؾ فً العمارة اإلسبلمٌة على مر العصور، ومن 

ذلك استخدامها فً العصر األٌوبً، فً تسقٌؾ أحد أبراج قلعة دمشق
()

، ولقد ظهر 

التؤثٌر المملوكً على العمارة العثمانٌة فً هذا النوع من التسقٌؾ، كما فً قباب 

الطوابق األرضٌة فً أبراج قلعة الموٌلح
()

. 

                                                 
 .89ٗالمسجد، ص : خلوصً ()

، (ٔ)هـ، ط7ٓٗٔ/ م987ٔفنون الترك وعمابرهم، ترجمة أحمد محمد عٌسى : أوقطابً آصبلنآبا ()

 .97مركز األبحاث للتارٌخ والفنون والثقافة اإلسبلمٌة بإستانبول، ص 

 .9ٗفنون الترك، ص : أوقطابً ()

 (.ٖٖٔ)فنون الترك، شكل رقم : أوقطابً ()

قبلع األزنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالٌة الؽربٌة من المملكة العربٌة السعودٌة، : عجٌمًهشام محمد علً ( )

 . 8ٗٔص، م999ٔ/هـٕٓٗٔ، ٔدراسة معمارٌة حضارٌة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،ط

 .7ٗٔ األزنم، صعقبل: عجٌمً ()
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ومن أمثلة استخداماتها فً العمارة العثمانٌة تنفٌذها فً تؽطٌة أجزاء من مدرسة 

، وفً جامع سنان باشا (مٕٔ٘ٔـ 8ٔٗٔ/هـ9ٔ8ـ 88ٙ)باٌزٌد الثانً فً أدرنه

(م7ٔ٘ٔ/ هـ979)بمصر
()

. 

وفً عمارة مدٌنة جدة فً العصر العثمانً نجد أن استخدام مثل هذا النوع من 

القباب، أستخدم فً تسقٌؾ أبراج السوركما فً تسقٌؾ برج القصاب،وعلى نطاق 

ضٌق فً تسقٌؾ الحمامات الشمسٌة للمنازل الكبٌرة، كما فً منزل نور ولً، لوحة 

وفً منزل نصٌؾ، ونفذت هذه  (97ٔ)، ولوحة رقم (9ٙٔ)، ورقم (9٘ٔ)رقم 

القباب بالحجر، محمولة على حناٌا ركنٌة
 

لبلنتقال من الشكل المربع الذي تقوم علٌه 

القبة إلى الدابري، وقد نفذ المعمار عدداً من الفتحات الدابرة المؽطاة بالزجاج العادي، 

أو الملون فً بدن القبة؛ لتسمح بمرور أشعة الشمس إلى داخل الحمام، لوحة 

 (.99ٔ)رقم

 :األسقص المسطحة: ثانٌاًال 

اسُتخدم السقؾ المسطح فً تسقٌؾ الكثٌر من العمابر اإلسبلمٌة باختبلؾ 

من الجرٌد، وتسقٌؾ  (مٖٕٙ/ هـٔ )﴾﴿العصور، ابتداًء من تسقٌؾ مسجد الرسول

(م8ٓٓ/ هـ8ٗٔ)جامع القٌروان، وجامع الزٌتونة فً مدٌنة تونس 
()

، وجامع قرطبة 

، وجامع الحاكم (م97ٕـ 97ٓ/ هـٖٔٙـ 9ٖ٘)، والجامع األزهر(م8ٗ8/ هـٖٕٗ)

، وفً الكثٌر من (مٓٙٔٔ/هـ٘٘٘)، والصالح طبلبع (مٖٔٓٔـ 99ٓ/هـٖٓٗـ 8ٖٓ)

أجزاء القبلع البٌزنطٌة
()

، وفً تسقٌؾ الكثٌر من المبانً العثمانٌة من مساجد، 

 .وؼٌرها...ومدارس، وأربطة، وتكاٌا، وقبلع، وحصون

وفً الجزٌرة العربٌة عامة، وفً الحجاز خاصة انتشرت هذه الطرٌقة فً 

تسقٌؾ المبانً المختلفة؛ لتوفر مادة التسقٌؾ من األخشاب فً البٌبة المحٌطة، حٌث 

تمٌزت بخفة وزنها، كما أن لقلة سقوط األمطار والثلوج على المنطقة  ساعد فً 

استخدام مثل هذا النوع من التسقٌؾ، واسُتخدم فً تسقٌؾ السقوؾ الخشبٌة المسطحة 

 :للمبانً فً جدة ثبلثة طرق مختلفة؛ هً على النحو التالً

 :  ـ سقص معبرة 

                                                 
 .ٔٓٔدراسة، ص: ؼباشً ()

 .99المسجد، ص : خلوصً ()

 .9ٗٔ األزنم، ص قبلع: عجٌمً ()
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ٌعرؾ كذلك بالسقؾ المنتظم
()

، وٌتكون من براطٌم خشبٌة ٌسمى الكبٌر منها 

(جابز)باسم 
()

، تفرش بعرض السقؾ، أو طوله، على مسافات متباعدة تتراوح بٌن 

ربع المتر ونصؾ المتر
()

، بحسب اتساع الؽرفة، وما سٌتحمله السقؾ من طوابق 

فوقه
()

، حٌث توضع رإوسها فً مكان مخصص لها بؤعلى الجدار بحساب 

المعماري، وإلخفاء آثار دخول رإوس البراطٌم بالجدران ٌعمل المعماري على 

إحاطة أسفله بإزار من خشب سمٌك ٌكون من نوعٌة خشب السقؾ ٌوضع بشكل 

 . مابل، وعادة ما تزخرؾ بزخارؾ هندسٌة ونباتٌة

وقد عرؾ هذا النمط من السقوؾ المسطحة منذ القدم، ولكنه انتشر وشاع 

استخدامه فً العصر المملوكً، كما فً مدرسة األشرؾ برسباي بالقاهرة 

(مٕ٘ٗٔ/هـ8ٕ9)
()

(مٕٓٗٔ/هـ8ٕٖ)، وتسقٌؾ جامع المإٌد شٌخ بالقاهرة 
()

، وفً 

،(م8٘ٗٔ/هـ89ٓ)تسقٌؾ مسجد أبً العبل 
()

 وفً العصر العثمانً فً منزل للسٌدة 

فاطمة الكرٌدلٌة، فً القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر المٌبلدي بالقاهرة 

بجوار جامع ابن طولون
()

. 

ومن أمثلة استخدامه فً عمارة جدة بالعصر العثمانً تسقٌؾ مسجد الشافعً، 

، وتسقٌؾ الؽرؾ الموجودة (ٕ٘ٔ)، ومنزل الجوخدار لوحة رقم (9ٗ)لوحة رقم

 (. ٖٗٓ)بالدور الثانً من منزل صالح نوار، بحارة المظلوم، لوحة رقم 

 :ب ـ السقص البسٌط

مس بتشدٌد : ٌعرؾ كذلك بالسقؾ الدمس، ٌقال دمس الشًء ؼطاه وواراه، والدَّ

المخفً المؽطى: الدال وفتحها، وفتح المٌم
()

. 

                                                 
 .88ٔجولة تارٌخٌة، ص : زٌن العابدٌن ()

 .99أعمال، ص : الحارثً ()

 .٘ٗ، ص  الخشبٌةالصناعات: الثقفً ()

 .٘ٙمبلمح، ص : مؽربً ()

 .ٔٓٔأعمال، ص : الحارثً ()

، ٕم، ج99ٖٔ، ٕتارٌخ المساجد األثرٌة فً القاهرة، أوراق شرقٌة، بٌروت، ط: الوهاب حسن عبد ()

  .9٘ص

 .7ٖٔ، صٕتارٌخ المساجد، ج: عبد الوهاب ()

 .ٓٗٗ، صٕالعمارة ، ج: سعاد ماهر ()

 .9ٕٙ، صٔالمعجم الوسٌط، ج: إبراهٌم أنٌس وآخرون  ()
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وتقوم هذه الطرٌقة برص جذوع الشجر على كامل سطح الؽرفة، ثم ٌقوم 

سم، ٓٔسم، وعرضٓ٘المعماري بتؽطٌتها بؤلواح من الخشب الجٌد والمتنوع، بسمك 

ترص بعرض السقؾ أو بطوله
()

، حتى ٌظهر السقؾ بؤكمله مسطحاً واحداً، وعادة 

ما ٌثبت المعمار فً منتصفه صرة خشبٌة تؤخذ شكبلً دابرٌا،ً أو مثمناً، أو مخروطً 

الشكل، تزخرؾ بزخارؾ هندسٌة ونباتٌة، وٌوضع فً منتصفها ثرٌا، كما فً سقؾ 

 (الواقعة جنوب مقدونٌا- رٌزن)جامع حاج رمضان سوباشً بـ

(م8ٖ8ٔ/هـٕٗ٘ٔ)
()

الواقعة  (Prilep)جارشلً بمدٌنة برٌلب-، وسقؾ مسجد سعد

جنوب مقدونٌا
()

وأسقؾ الدور . (ٙٙٔ)، وفً سقؾ مجالس منزل نصٌؾ، لوحة رقم

 (.9ٕ)الثانً من مدرسة الفبلح، لوحة رقم 

أو ٌقوم المعمار بتسقٌؾ الفراغ بلوح واحد، فً المناطق الصؽٌرة كالممرات أو 

الؽرؾ الصؽٌرة، أو دكة الشباك أو الروشان، وٌكتفً المعمار بتلوٌن الخشب دون 

الحاجة إلى أي إضافات أخرى من صرر وخبلفه، كما فً سقؾ دهلٌز نور ولً، 

 (.8ٕٔ)لوحة رقم 

 :ج ـ السقص القندلة

عرؾ بهذا االسم نسبة إلى نوعٌة الخشب الذي كان ٌستخدم فً تنفٌذه، وهو 

خشب القندل، وقد شاع استخدام هذا النوع من األسقؾ فً عمارة المبانً الحجازٌة 

بصفة عامة، وجدة بصفة خاصة، وذلك لسهولة تنفٌذه، وقلة تكلفته، حٌث ٌإكد 

 بؤن هذا النوع من األسقؾ نفذ كثٌراً فً المنازل المملوكة  (Tamisier)تامٌزٌٌه

لؤلشخاص المتوسطً الحال من الناحٌة المادٌة
()

. 

وٌتم تنفٌذه بفرش أعواد الخشب ؼٌر المنجور
()

، بعرض السقؾ أو بطوله 

مستنداً على جدران الفراغ، أو تحمل على زافر، وبعد عمل السقؾ ٌعمل له شبكة من 

جرٌد النخل المجدول، توضع على عوارض الخشب بطرٌقة عكسٌة  وٌوضع فوقها 

                                                 
 .ٔٓٔأعمال، ص : الحارثً ()

(. )ٕٖٕP، , Yugoslavya,Cild3  Avrupa'da Osmanli، :Ayverdi 

( . )ٔ98P، , Yugoslavya,Cild3  Avrupa'da Osmanli، :Ayverdi 

. 9ٖرحلة فً ببلد العرب ، ص : تامٌزٌٌه ()

 .9ٖرحلة فً ببلد العرب ، ص : تامٌزٌٌه ()
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الحصٌر، ثم ٌوضع على الحصٌر كمٌة من نبات األذخر
()

، أوسعؾ النخل
()

، ثم 

ٌخلط التراب مع النورة بمقدار محدد لتتصلب إذا جفت، ثم ٌكبس السطح بالخلٌط، 

إلى أن ٌتماسك، ثم ٌسوى سطحه تسوٌة معتدلة فً األدوار  (قزم)وٌدق بالمطارق

السفلٌة، أما الدور العلوي فٌعمل له مٌل لجهة تصرٌؾ الماء
()

، مع عمل أخدود 

صؽٌر إلى مكان نزول الماء إلى الخزان األرضً، وٌستخدم هذا النوع من األسقؾ 

فً الؽرؾ الداخلٌة عادة أو المخازن، وذلك لخلوه من الزخرفة، ومن أمثلة 

استخداماته فً العمارة بجدة فً العصر العثمانً استخدامه فً تسقٌؾ رباط جمعه 

 (.ٕٓٔ)شحاتة، لوحة رقم

 :القبو نصص األسطوانً: ثالثاًال 

اسُتخدم هذا النوع من األسقؾ فً فترة مبكرة من العصر اإلسبلمً، كما فً 

، وفً أسقؾ قاعة االستقبال، والحجرة الباردة فً قصر (م8ٕٕ/هـٕٙٓ)رباط سوسه

(مٕٕٙٔ/هـٖٕٙ)عمرا، و فً تسقٌؾ حجرات قلعة األنٌا السلجوقٌة 
()

، واستخدم فً 

" ٌدى قلعة"العمارة  العثمانٌة فً تسقٌؾ مدخل أحد األبراج الشرقٌة فً قلعة 

م، وفً تسقٌؾ حجرات الضلعٌن الشرقً والؽربً فً قلعة األزنم8٘ٗٔ/هـ89ٖ
()

 . 

واستخدام القبو النصؾ األسطوانً فً المبانً العثمانٌة فً مدٌنة جدة فً 

تسقٌؾ صهارٌج المٌاه، والمخازن الصؽٌرة، كما فً المخزن الواقع على ٌمٌن الداخل 

، وتسقٌؾ الممر المإدي إلى داخل البرج، لوحة (ٖ٘)إلى برج القصاب، لوحة رقم

 (. ٕ٘ٗ)، وتسقٌؾ الصهرٌج الموجود تحت مسجد الخضر، لوحة رقم(ٖٗ)رقم 

 : ـ العقــود4

الشد والتوثٌق: العقد لؽة
()

، وهو البناء ألصقت حجارته ببعض بما ٌمسكها 

فؤحكم إلصاقها، وهو البناء المقوس
()

. 

والعقد عنصر إنشابً بالػ األهمٌة فً العمارة لطواعٌته فً إٌجاد الفتحات، كما 

                                                 
 .ٕٕمكة، ص : رفٌع ()

. 9ٖرحلة فً ببلد العرب ، ص : تامٌزٌٌه ()

 . ٕٕمكة، ص : رفٌع ()

 .ٙٗٔ، ٘ٗٔ األزنم، ص عقبل: عجٌمً ()

  .ٙٗٔ، ٘ٗٔ األزنم، ص عقبل: عجٌمً ()

 .ٓٙٔالمصباح المنٌر، ص : فٌومًال ()

 .ٗٔٙص ، ٕجالمعجم الوسٌط، : إبراهٌم أنٌس وآخرون ()
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ٌعد وسٌلة مناسبة لرفع األسقؾ، وتوزٌع األحمال على أساسات المبنى
()

، كما 

ٌستخدم كعنصر زخرفً باإلضافة إلى مساعدته فً تقلٌل تكالٌؾ البناء سواء من 

حابط لعقد أو من عقد آلخر
()

. 

وفً جدة عرؾ المعمارٌون أنواعاً عدٌدة من العقود المختلفة فً أشكالها 

 :وأسالٌبها، ونفذوها فً عمابرهم، وكان من أبرزها العقود التالٌة

 :  ـ العقد المدبب

ٌعد العقد المدبب من ممٌزات العمارة اإلسبلمٌة، بل ٌعتبر ابتكاراً معمارٌاً 

إسبلمٌاً 
()

، أدى دوراً مهماً منذ ظهوره، وانتشر فً العمارة اإلسبلمٌة، وتفنن 

المعمارٌون المسلمون فً ابتكار أشكال منه، أولها العقد المدبب ذو المركزٌن، وذو 

األربعة مراكز، والعقد الفاطمً الذي ٌطلق علٌه بالخطؤ العقد الفارسً
()

. 

وٌتكون العقد المدبب ذو المركزٌن، وهو األكثر انتشاراً من قوسٌن رسما من 

مركزٌن متجاورٌن على ذات الخط األفقً
()

، أي استخدام قوسٌن لدابرتٌن، وٌكون 

االرتفاع أكبر من نصؾ سعة الفتحة، وٌزٌد التدبٌب إذا تباعد المركزان
()

. 

وٌذكر الشافعً أن هذا النوع قد ظهر قبل اإلسبلم فً قصر ابن وردان الذي 

(مٗٙ٘،ٓٙ٘)ٌإرخ بٌن سنتً 
()

. 

وبدأ استعماله فً العمارة اإلسبلمٌة منذ العصر األموي فً المسجد الجامع
()

 ،

وفً جامع ابن طولون فً مصر
()

، كما شاع استخدامه فً العصر الفاطمً فً 

(م8٘ٓٔ/ هـ78ٗ)الطاقات والنوافذ فً مسجد الجٌوشً 
()

، وفً عقود الواجهة 

                                                 
 .ٕٗٗص، ٔجعمارة المدرسة، : عدنان الحارثً ()

 .ٙٙٔالمدرسة األشرفٌة، ص : األصبحً ()

 .9ٙالعمارة العربٌة، ص : جودي ()

 .7ٕٓالعمارة العربٌة، ص : شافعً ()

 .7ٕٓالعمارة العربٌة، ص : شافعً ()

 .7ٙٔالمدرسة األشرفٌة، ص : األصبحً ()

 .7ٕٓالعمارة العربٌة، ص : شافعً ()

 .ٕٗٓالعمارة العربٌة، ص : شافعً ()

 .9ٙالعمارة العربٌة،ص: جودي ()

 .ٗ٘ٔ، ص ٔمساجد القاهرة، ج: فكري ()
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(مٓٙٔٔ/ هـ٘٘٘)الربٌسة لجامع الصالح طبلبع 
()

، وظهر فً العمارة الٌمنٌة منذ 

الحادي عشر المٌبلدي/ القرن الخامس الهجري
()

. 

السلجوقً  (كٌفا)وشاع استخدامه فً عمارة القبلع كما فً حصن 

حٌث ٌتوج المدخل الفرعً للحصن (مٙٔٔٔ/هـٓٔ٘)
()

،وفً العصر المملوكً وجد 

(م8ٖٙٔـ 8ٖٗٔ/هـ788ـ78ٙ)وجد فً مدرسة السلطان برقوق 
()

، وفً مدرسة 

برسباي باألشرفٌة، والمدرسة الباسطٌة بالمدٌنة المنورة، وباب إبراهٌم بالحرم المكً 

(مٕٔ٘ٔ/هـ9ٔ8)الشرٌؾ 
()

. 

وانتشر فً العمارة اإلٌرانٌة كما فً إٌوان القبلة بمسجد الشاه عباس فً 

(م7ٖٙٔ ـ ٕٔٙٔ/ هـ7ٗٓٔ-ٕٔٓٔ)أصفهان
()

. 

واسُتخدم فً الكثٌر من العمابر العثمانٌة كما فً العقود القبلٌة لمسجد سنان باشا 

(م7ٔ٘ٔ/ هـ979)ببوالق 
()

، وعقود الواجهة القبلٌة لمسجد عبد الباقً جورجً 

بالقاهرة (م7٘8ٔ/هـ7ٕٔٔ)
()

، وعقود الواجهة الربٌسة بالضلع الؽربً لجامع السٌدة 

(م88ٗٔ/هـٕٖٓٔ)السٌدة زٌنب بالقاهرة
()

 . 

ولقد درج العثمانٌون على استخدام هذا النوع من العقود فً معظم قبلعهم، كما 

(م8٘ٗٔ/ هـ89ٖ) (ٌدي قلعة)فً المدخل الربٌس لـ
()

، وفً المدخل الربٌس لقلعة 

(م9٘٘ٔ/هـ9ٙ7)تبوك 
()

، وكعقود تزٌٌنٌة تتوج فتحات الشبابٌك كما فً شبابٌك 

                                                 
 .ٕٗٓالمسجد، ص : خلوصً ()

 .7ٙٔالمدرسة األشرفٌة، ص : األصبحً ()

 .ٕ٘ٔ األزنم، ص عقبل: عجٌمً ()

 .ٖٕ٘المسجد، ص : خلوصً ()

 .ٗٗٗ، ص ٔعمارة المدرسة، ج: عدنان الحارثً ()

 .7٘ٔالمسجد، ص : خلوصً ()

 .9ٕٗالمسجد، ص : خلوصً ()

 .٘٘ٔتارٌخ المساجد، ص: عبدالوهاب ()

 .(9ٗ)، لوحة رقم ٔالعمارة، ج: سعاد ماهر ()

  .ٖ٘ٔ األزنم، ص عقبل: عجٌمً ()

قلعة تبوك، مجلة جامعة أم القرى، السنة األولى، العددالثانً، : هشام محمد علً عجٌمً( )

  .ٖٗٔهـ،ص9ٓٗٔ
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الواجهة الجنوبٌة لجامع ٌلدٌزٌم بوسط بورصة
()

، وفً الباب الربٌس، وعقود ظلة 

(م7ٔ٘ٔ/هـ979)جامع علً باشا بالهفوؾ 
()

. 

واسُتخدم بكثرة فً عمارة جدة فً العصر العثمانً، ابتداًء من األبواب الربٌسة 

للسور، حٌث نجده ٌتوج باب المدٌنة الواقع فً الجهة الشمالٌة من السور، لوحة 

، وفً الكثٌر من المنازل، وخاصة تتوٌج فتحات األبواب، والشبابٌك، وكعقد (8ٔ)رقم

تجمٌلً ٌعلو الباب الربٌس الواقع فً الواجهة الؽربٌة لمنزل نصٌؾ، لوحة رقم 

، وكعقد صامت (ٕٓٔ)،  وفً الصالة الداخلٌة لمنزل الجوخدار لوحة رقم(9٘ٔ)

، وفً العقود المطلة (ٖٓٔ)أعلى المدخل الربٌس لرباط الخنجً الصؽٌر، لوحة رقم

وفً العقود المإدٌة الى الفناء الداخلى  (ٖٔٔ)على الصحن برباط بادٌب لوحة رقم

 (.٘ٓٔ)لرباط الخنجً الصؽٌر،لوحة رقم 

 :ب ـ العقد المفصص

عبارة عن سلسلة من األقواس الصؽٌرة المتجاورة بالتوالً
()

، والموزعة على 

شكل قوس، تختلؾ فٌه عدد الفصوص حسب الؽرض اإلنشابً، حٌث ٌكون عدد 

الفصوص فً الؽرض المعماري مرتبطاً  بتقوٌس العقد نفسه وتقسٌمه، بٌنما 

االستخدام الزخرفً لهذا العقد ٌكون فٌه عدد الصنج مرتبطاً بعدد الفصوص الزخرفٌة 

التً ٌصممها المعمار دون أن ٌكون لها ؼرض إنشابً
()

. 

 النوع من العقود  فً مدٌنة الرقة، وفً سامراء فً نوافذ اوأول ما ظهر هذ

التاسع المٌبلدي/ جامعها الكبٌر الذي شٌد فً القرن الثالث الهجري
()

، وشاع 

استخدامه فً المؽرب واألندلس، حٌث ظهر فً جامع قرطبة على شكلٌن من العقود 

 :المفصصة

العقد المفصص نصؾ الدابري فً مدخل الببلط األوسط من زٌادة الحكم الثانً -

                                                 
()Ekrem Hakki Ayverdi:Istanbul Mi'mari Caginin Mense'I Osmnli Mimarisinin Ilk 

Devri 630-805(1240-1402),Baha Matbaasi, Istanbul,1966, P439.   

 .98دراسة، ص : ؼباشً ()

 .ٕٕ٘تارٌخ العمارة، ص : عبد الجواد ()

 .8ٙٔالمدرسة األشرفٌة، ص : األصبحً ()

 .9ٙالعمارة العربٌة، ص : جودي ()
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 . فصاً بارزاً ٕٔ، حٌث جزبت حلقته إلى (م97ٔ/ هـٖٓ٘)

العقد متعدد الفصوص المنكسر، وقد انتشر فً جامع قرطبة فً زٌادتً الَحكم -

(م989/ هـ79ٖ)، والمنصور (م97ٔ/ هـٖٓ٘)الثانً 
()

، وظهر فً عمارة 

فً  (مٖٙٔٔ/هـٖٔ٘)المرابطٌن فً الجزابر، كما فً عقود فناء مسجد تلمسان الكبٌر 

الجزابر
()

، وظهر فً عمارة الدولة األٌوبٌة فً مدرسة وقبة الصالح نجم الدٌن 

(مٕٓ٘ٔـٖٕٗٔ/هـ8ٗٙـٔٗٙ)
()

، وظهر فً عمارة الٌمن بعدة تشكٌبلت تصل إلى 

سبعة عشر فصاً فً العقد الواحد
()

، وفً عقود الظلة من الجهة الشرقٌة لجامع علً 

(م7ٔ٘ٔ/هـ979)باشا بالهفوؾ 
()

. 

واسُتخدم كعنصر زخرفً فً واجهة الباب الواقع فً الجهة الجنوبٌة لمسجد 

، وفً الحاجز الخشبً الفاصل بٌن الدٌوان والمجلس فً (ٙٗ)الشافعً، لوحة رقم 

 .منزل صالح نوار

 :ج ـ العقد الثالثً الفصوص

ٌتكون من ثبلثة فصوص أعبلها أوسطها، وقد اسُتخدم فً زخرفة المحراب 

 (م97ٔ/ هـٖٓ٘)، وساد فً زٌادتً الحكم الثانً (م78٘/ هـ9ٙٔ)بجامع قرطبة 

(م989/ هـ79ٖ)والمنصور 
()

. 

واسُتخدم بكثرة فً العمارة الٌمنٌة، وكان أقدم مثال له فً المدرسة الدعاسٌة فً 

(م7ٕٙٔ/ هـ٘ٙٙ)زبٌد 
()

، وفً عمارة المدرسة األشرفٌة بتعز 

(م97ٖٔ/هـ8ٓٓ)
()

، وفً العصر المملوكً كما فً جامع المإٌد شٌخ 

                                                 
 ،ت.ط، د. فً التارٌخ والحضارة واآلثار، دار الؽرب اإلسبلمً، دبحوث إسبلمٌة: السٌد عبد العزٌز ()

 .٘٘، ص ٕج

 .ٖٙٔالمسجد، ص : خلوصً ()

 .9ٕٓالمسجد، ص : خلوصً ()

 .8ٙٔالمدرسة األشرفٌة، ص : األصبحً ()

 .97دراسة، ص: ؼباشً()

 (.ٓٔٔ)، لوحة رقم ٔالعمارة، ج: ، سعاد ماهرٗ٘، ص ٕج بحوث إسبلمٌة: السٌد عبد العزٌز ()

 .8ٙٔالمدرسة األشرفٌة، ص : األصبحً ()

 .98ٕالمدرسة األشرفٌة، ص : األصبحً ()
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(مٕٓٗٔـ٘ٔٗٔ/هـ8ٕٖـ8ٔ8)
()

. 

وقد شاع استخدام هذا النوع من العقود فً العمارة العثمانٌة كما فً واجهة كتلة 

(مٓٔٙٔ/هـ9ٔٓٔ)المدخل الواقع فً الواجهة الؽربٌة لمسجد الملكة صفٌة 
()

، وفً 

(م7ٖٗٔ/هـ7ٗٔٔ)واجهة كتلة المدخل الربٌس لمسجد عثمان كتخدا 
()

، وفً الحجاز 

(مٕ٘٘ٔ/هـ9٘9)الحجاز كما فً مدخل تكٌة خاصلً سلطان 
()

، وأعلى المدخل 

(م8ٕ9ٔ/هـٕ٘ٗٔ)الربٌس لمسجد قباء 
()

، وفً الكثٌر من منازل مكة
()

. 

وفً جدة اسُتخدم هذا النوع من العقود كؽرض تزٌٌنً لواجهات المبانً، فنفذ 

، ورباط الخنجً الكبٌر، لوحة رقم (٘ٔٔ)أعلى شبابٌك واجهة رباط بادٌب لوحة رقم

، وأعلى شبابٌك الواجهة الؽربٌة (ٗٓٔ)، ورباط الخنجً الصؽٌر، لوحة رقم(ٓٓٔ)

 (.ٖٔٔ)لرباط باناجة، لوحة رقم 

 :د ـ العقد الموتور

عبارة عن قوس ؼٌر مكتمل
()

، وسمً بالموتور؛ ألنه أقرب إلى االستقامة 

منه إلى التقوٌس، وٌرجع استخدامه إلى ما قبل اإلسبلم، واسُتخدم كثٌراً فً  (الوتر)

العمارة الفاطمٌة، واألٌوبٌة، والمملوكٌة، والعمابر العثمانٌة، كما فً عقد الباب 

(م77ٗٔ/هـ88ٔٔ)البحري لجامع محمد بك أبً الذهب 
()

، وعقد باب الدخول 

الربٌس لجامع محمود باشا بصوفٌا
()

 (م7٘ٗٔ/هـ88ٓ)، وعقد باب جامع عٌسى بك 

بمدٌنة سكوبٌة عاصمة جمهورٌة مقدونٌا
()

. 

                                                 
 .ٖٕٗالمسجد، ص : خلوصً ()

 .ٓ٘ٔ، صٕتارٌخ المساجد، ج: عبد الوهاب ()

 .ٖ٘ٔ، صٕتارٌخ المساجد، ج: عبد الوهاب ()

 .ٖ٘ٗ، ص ٕالعمارة اإلسبلمٌة، ج: سعاد ماهر ()

 (.ٖٙ)لوحة رقم ، ٔ جالعمارة اإلسبلمٌة،: سعاد ماهر ()

 (.9ٗٔ) لوحة رقم ،ٔ جالعمارة اإلسبلمٌة،: سعاد ماهر ()

 .ٖٕٔالربط والتكاٌا، ص : الدراجً ()

 .9٘ٔ، ص ٕتارٌخ المساجد، ج: عبدالوهاب ()

( )Ayverdi: Avrupada Osmanli Bulgaristan ,6cild ,P178. 

( )Ekrem Hakki Ayverdi: Osmanli Mi'marisinde Fatih Devri(855- 866)6,Baha 

Matbaasi,Istanbul,1974,P874.   
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واسُتخدم كثٌراً فً عمابر الحجاز على مر العصور
()

، واسُتخدم فً عمارة 

مدٌنة جدة فً العصر العثمانً فً تتوٌج المدخل الربٌس لمنزل نصٌؾ الواقع فً 

، والمدخل الخاص بالنساء الواقع فً الواجهة (8٘ٔ)الواجهة الشمالٌة، لوحة رقم

، (9ٕٓ)، ومدخل منزل الجوخدار، لوحة رقم (9٘ٔ)الؽربٌة من المنزل، لوحة رقم

، وأعلى الباب (ٖٔٔ)ومدخل رباط باناجه الواقع فً الواجهة الؽربٌة، لوحة رقم

، (8ٔٔ)الربٌس لمدخل رباط جمعه شحاته الواقع فً الواجهة الجنوبٌة، لوحة رقم 

وأعلى باب الدخول الربٌس لرباط المٌمنً  الواقع فً الواجهة الشمالٌة، لوحة 

، كما اسُتخدم فً تتوٌج (ٗ٘ٔ)، وٌتوج شبابٌك منزل نصٌؾ، لوحة رقم(ٖٓٔ)رقم

 (.9ٗ)فتحات شبابٌك مدرسة الفبلح، لوحة رقم

 :هـ ـ العقد نصص الدائري

ٌتؤلؾ العقد النصؾ الدابري من قطاع دابري ٌعادل نصؾ دابرة سعة فتحتها 

وٌرتفع مركزه عن قاعدة العقد، هو قطر الدابرة، وارتفاعها بقدر نصؾ قطرها
()

. 

وقد اسُتخدم هذا النوع من العقود فً العمابر اإلسبلمٌة األولى، إال أنه لم ٌنتشر 

بقدر ما انتشر العقد المدبب، إذ أنه من الناحٌة الفنٌة ال ٌعطً االرتفاع المطلوب 

لؽرض إقامة القباب علٌه، كما هو الحال فً العقد المدبب، ولٌس له القدرة على تحمل 

الضؽط والثقل الناجم عن األحمال من سقوؾ وقباب
()

وأقدم مثال له باق فً قبة . 

(م9ٔٙ/ هـ7ٕ)الصخرة 
()

، كما اسُتخدم بكثرة فً عمارة جامع قرطبة
()

، ومن أمثلة 

أمثلة استخدامه فً العمارة العثمانٌة، استخدامه فً عمارة مسجد حاجً أوزبك بمدٌنة 

(مٖٖٗٔ-ٖٖٖٔ/ هـ7ٖٗ )أزنٌك التركٌة 
()

، وجامع علً بٌه فً مانسٌا 

، وفً جامع (مٙٗ٘ٔ/هـ9ٖ٘)، وفً مدرسة داود باشا بإستانبول (مٕٖٙٔ/هـ7ٙٗ)

(م8ٗ٘ٔـٖٗ٘ٔ/ هـ9٘٘ـ9٘ٓ)شهرزاده بإستانبول 
()

، وفً العقود الداخلٌة بمسجد 

                                                 
. ٗ٘ٔ األزنم، ص قبلع: عجٌمً ()

 .ٕٕٔالربط والتكاٌا، ص : الدراجً ()

 .ٖٕٔالربط والتكاٌا، ص : الدراجً ()

 .77العمارة العربٌة، ص : شافعً ()

 .ٖ٘بحوث إسبلمٌة، ص : السٌد عبد العزٌز ()

( )P168.،Ayverdi: Istanbul Mi'mari  

. ٓٓٔدراسة، ص : ؼباشً ()
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(م88ٗٔ/هـٕٖٓٔ)السٌدة زٌنب بالقاهرة 
()

. 

وٌلحظ استخدامه فً الكثٌر من العمابر الحربٌة، حٌث ٌتوج الفتحات العلٌا لكل 

، وواجهة قلعة (م9ٕٓٔ-87ٓٔ/هـ8٘ٗـ 8ٓٗ)من بوابة الفتوح فً سور القاهرة 

(م8ٕٓٔ/هـ٘ٓٙ)حلب 
()

. 

ونجده فً جدة أعلى باب الدخول الواقع فً الواجهة الجنوبٌة لرباط باجنٌد، 

، وكعنصر زخرفً ٌزٌن واجهة قبة الحمام التركً بمنزل نور (9ٖٔ)لوحة رقم 

 (.9ٙٔ)ولً، لوحة رقم 

 :األبـــــواب- 5

جمع باب
()

 أوواجهة ،أو الحصن، أو القصر، ، وهو المدخل فً سور المدٌنة

 أو فً جدار البٌت، أو بٌن الؽرؾ،المسجد
()

، كما ٌطلق على مدخل المنبر، أوفتحات 

بنأوفتحات الخزا
()

 .

ولقد تم التفصٌل فً الوصؾ التحلٌلً ألبواب المنازل فً الباب الثالث المبحث 

 .الخاص بالمنازل، لذا سٌقتصر الحدٌث هنا على بوابات سور مدٌنة جدة

 من المعروؾ أن مدٌنة جدة أحٌطت بسور لزٌادة قدراتها الدفاعٌة والهجومٌة 

بوجه الؽارات الداخلٌة و الخارجٌة، شؤنها فً ذلك شؤن الكثٌر من المدن اإلسبلمٌة، 

كمدٌنة الموصل التً أحٌطت بسور دابري ؼٌر منتظم فً عهد أمٌرها محمد بن 

 أربعة أبواب، وأحٌطت ه، تتخلل(م99ٙ/هـ8ٓ)مروان أٌام عبد الملك بن مروان فً 

كل من البصرة والكوفة بسور وخندق أٌام أبً جعفر المنصور، أما واصل فقد 

أحٌطت بسورٌن خارجً وداخلً بٌنهما فصٌل
( )
. 

مثاالً بارزاً من حٌث تحصٌن المدن باألسوار  (م7ٙٙ/هـ9ٗٔ)وتعد مدٌنة بؽداد

                                                 
 .7ٕٕالمسجد، ص : خلوصً ()

 .ٔ٘ٔ األزنم، ص قبلع: عجٌمً ()

 .ٕٙالمصباح المنٌر، ص  : فٌومًال ()

. ٖٕص، معجم مصطلحات العمارة: رزق  ()

. 7ٔموسوعة، ص : ؼالب ()

العوامل التارٌخٌة لنشؤة وتطور المدن العربٌة اإلسبلمٌة، دارالرشٌد، : مصطفى عباس الموسوي  ()

 . ٖٕٙم، ص98ٕٔ، ٔمنشورات وزارة الثقافة واإلعبلم، العراق،ط
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المسندة باألبراج والمحاطة بالخندق
()

  . 

وٌشبه تصمٌم مداخل وبوابات جدة إلى حد كبٌر، تصمٌم مداخل الكثٌر من 

المدن المحاطة باألسوار، حٌث ظهر المدخل المنكسر فً باب المدٌنة، الواقع فً 

الجهة الشمالٌة من السور، وتعتبر مداخل بؽداد المنكسرة من أولى األمثلة لهذا النوع 

من المداخل فً العصر اإلسبلمً
( )

، وظهرت المداخل المنكسرة فً ببلد الشام فً 

، واسُتخدمها صبلح الدٌن األٌوبً فً مصر ةالعصر األتابكً أبان الحروب الصلٌبً

، ثم (م7ٙٔٔ/هـ7ٕ٘)فً مدخل أسوار القاهرة، ومدخل قلعة الجبل التً بناها سنة

ظهرت فً بعض مبانً المؽرب كمدخل الروح فً الرباط، وامتد تؤثٌرها إلى 

ةالحصون والقبلع األوربً
()

. 

وتمٌز بابا مكة والمدٌنة بسور جدة ببروزهما عن مستوى الجدار، وهما 

فً  (مٕٔٓٔــ99ٓ/هـٖٓٗــ8ٖٓ)ٌماثبلن المدخل الربٌس لجامع الحاكم بالقاهرة 

، وباب جدٌد فً سور القاهرة من أعمال الناصر صبلح الدٌن، ()العهد الفاطمً

وٌكتنؾ بابً . ()وهذا الباب ٌبرز عن مستوى السور على شكل المدخل المنكسر

، وباب ()مكة والمدٌنة برجان مستدٌران ٌتوسطهما المدخل، كما فً باب الفتوح

 .()زوٌلة من سور القاهرة

 :جاألبرا- 6

مفردها برج، والبرج بناء مرتفع ٌنتمً إلى نسق المصطلح المعماري 

                                                 
 .8٘ٗ، ص ٔمعجم البلدان، مج: الحموي ()

 .ٖ٘ٗالعمارة العربٌة، ص: شافعً ()

التؤثٌرات المعمارٌة بٌن مصر والعراق فً العصر اإلسبلمً، دراسات وبحوث : أحمد قاسم الجمعة ()

فً اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة، الكتاب التقدٌري أآلثاري عبد الرحمن محمود عبدالتواب، القاهرة، 

 . ٖٗم، صٕٓٓٓ، ٔج

 .ٖٗالتؤثٌرات المعمارٌة، ص: الجمعة ()

دراسة تحلٌلٌة لسور القاهرة بالجزء الممتد من باب النصر إلى باب البرقٌة، : نوارسامً محمد ( )

دراسات وبحوث فً اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة، الكتاب التقدٌري أآلثاري عبد الرحمن محمود 

 .87ٔم، صٕٓٓٓ/هـٕٓٗٔ،ٔعبدالتواب، القاهرة، ج

 . ٖٓٗ، صٖم، مج9ٕٖٔالقاهرة ، مطبعة المعارؾ ومكتباتها بمصر، : فإاد فرج ()

 .ٖٔٗ، ٖالقاهرة، مج: فرج ()
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 أو تدعٌماً ملحقاً بسور مدٌنة أو قلعة أوقصر، ،العسكري، وٌكون عنصراً دفاعٌاً 

ة ـباديبدابري كما فً قصر المشتى  الوتؤخذ األبراج أشكاالً معمارٌة عدٌدة فمنها 

برج المبلط والصحراء فً قلعة صبلح الدٌن  و،()(م7ٗٗ/ هـٕٙٔ )األردن

/ هـ8٘ٙ) وأبراج قلعة رملً حصار ،()(م8ٖٔٔـ 7ٙٔٔ/ هـ79٘ـ 7ٕ٘)

بالشمال  ، وأبراج قلعة كازٌن()رعلى الشاطا األوربً من البوسفو(مٕ٘ٗٔ

 ،()،واألبراج الشرقٌة من سور دمشق()الؽربً لجمهورٌة البوسنة والهرسك

()وأبراج سور مدٌنة الطابؾ
 ةـة كما فً قصر الطوبـصؾ دابريـأو ن 

 فً قلعة ، وبرج القرافة، وبرج األمام،، وأبراج المقوصر(م7ٗٗ/هـٕٕٙٔ)

 كما فً ، أومضلعة()، أو ثبلثة أرباع الدابرة كما فً قلعة ضبا()صبلح الدٌن

 أو هرمً كؤبراج العصر ،كالتً بناها الموحدونأو  ،()برج قلعة األزنم

، أو مربعة كبرج سعد بمدٌنة كرادشاك بالشمال الشرقً لجمهورٌة ()السلجوقً

، أو أبراج مثلثة كما فً بعض أبرج قلعة روملً ()البوسنة والهرسك

وفً أبراج . ()رعلى الشاطا األوربً من البوسفو(مٕ٘ٗٔ/ هـ8٘ٙ)حصار

                                                 
 .ٖٕ٘العمارة العربٌة، ص : شافعً  ()

. ٖٕٗ، ٕٔٗ، صٕالعمارة، ج: سعاد ماهر ()

(. )ٙٗٙ Ayverdi: Osmanli Mi'marisinde Fatih ,Cild6, P 

()Dr.Ehkrem Hakki Ayverdi: Avrupa'da Osmanli Mimari Eserleri Yugoslavya,Cild2, 

kitab3, Bilmen Basimevi,1981,Istanbul.P90.        

معالم دمشق التارٌخٌة دراسة تارٌخٌة ولؽوٌة عن أحٌابها ومواقعها : أحمد اإلٌبش، قتٌبة الشهابً ()

، بدر ٕٕٔم، ص99ٙٔالقدٌمة تراثها وأصولها واشتقاق أسمابها، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

 .8ٖم، صٕٔٓٓ، ٔم، فولٌوز، ط9ٔ8ٔ-8ٕٓٔدمشق صور من الماضً : الحاج

، إصدارات لجنة المطبوعات فً (هـ9ٔٗٔ-9ٖٔٔ) الطابؾ فً مبة عام: حماد حامد السالمً ()

 .9ٔ، ص(مٕٔٓٓ/هـٕٔٗٔ)، ٔالتنشٌط السٌاحً، ط

. ٖٕٗ، صٕالعمارة، ج: سعاد ماهر ()

 .9ٔٔ األزنم، ص قبلع: عجٌمً  ()

.  9ٔٔص، األزنمع قبل: عجٌمً  ()

. ٕٓٔ ص ت،.ط، د. القاهرة، دار الرابد العربً، دفنون اإلسبلم،: حسن زكً محمد ( )

( )P140. , Ayverdi: Avrupa'da Osmanli Mimari Eserleri Yugoslavya,Cild2 

 جامعة ،العلمٌنالنشر العمارة اإلسبلمٌة فً أوروبا العثمانٌة، : محمد حمزة إسماعٌل الحداد ()
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سور مدٌنة جدة نجد األبراج المستدٌرة فً أركان السور، كما فً برج القصاب، 

(. ٕٙ)، وأبراج قلعة جدة البحرٌة لوحة رقم(ٖٗ)، شكل رقم(9ٕ)لوحة رقم

واسُتخدمت األبراج النصؾ الدابرٌة كما فً أبراج باب مكة، لوحة رقم 

 (.8ٔ)،وأبراج باب المدٌنة، لوحة رقم (ٙٔ)

أما من حٌث أسالٌب الدفاع فً األبراج المنفذة فً عمارة جدة الحربٌة فقد  

كان ذلك فً السور أو القلعة، فهً تشترك فً احتوابها على نمط واحد من 

 والمزاؼل، ومستودعات  ،الشرفاتاألسالٌب الدفاعٌة، فنجدها تشتمل على 

، كما فً أبراج باب مكة، لوحة  وأدوات الحرب، والمخازن وؼٌرها،السبلح

واسُتخدمت الشرفات الرمحٌة . (8ٔ)، وأبراج باب المدٌنة، لوحة رقم(ٙٔ)رقم

كتتوٌج لؤلبراج، بحٌث تضفً على األبواب حسن التناسب، وتزٌد من ارتفاعها، 

 (. 7ٔ)كما تستخدم  فً المراقبة، وإطبلق السهام من بٌنها لوحة رقم 

 

                                                                                                                                               
  .88ٕ، ص(مٕٕٓٓ/هـٖٕٗٔ)،ٔالكوٌت، مج
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 المبحث الثانً

 .النقوش الخطٌة والعناصر الزخرفٌة فً المنشآت المعمارٌة

 :النقوش الخطٌة:   ووًال 

ظهرت العدٌد من النقوش الخطٌة فً أماكن متفرقة من واجهات مبانً وعمابر، 

ومساجد جدة،إما على هٌبة لوحات تؤسٌسٌة، أو على شكل أشرطة محصورة داخل 

إطارات زخرفٌه، تحمل اقتباسات قرآنٌة، أو أحادٌث نبوٌة، أوعبارات دعابٌة، أو 

تعرٌفٌة، أو تذكٌرٌة، كتذكٌر الداخل إلى المنزل بذكر هللا، أوالصبلة على رسول 

 . ﴾﴿هللا

ولقد جمعت هذه الدراسة عدداً من هذه النقوش، وٌظهر من خبلل دراستها أن 

معظمها قد كتب وفق أحد أنواع الخط العربً، كالثلث والنسخ والفارسً، إال أن بعضاً 

منها لم ٌعتمد فٌه الكاتب أٌاً من القواعد المعروفة لفن الخط، و إنما كان همه من 

 لرباط الصومال، ةالكتابة تثبٌت اسم المنشؤة وتارٌخ عمارتها، كما فً اللوحة التؤسٌسً

، وبعض األشرطة الكتابٌة التً تعلو مداخل بعض المنازل كما فً (8ٖٔ)لوحة رقم

 (.9ٖٔ)الوحة رقم 

ومن المبلحظ أن اللوحات التؤسٌسٌة على مداخل منازل ومساجد جدة
( )

 تتوافق 

ما هو شابع فً العمارة العثمانٌة من وضع النص التؤسٌسً فً منطقة مستطٌلة، أو 

مربعة، أو دابرٌة، أو بٌضٌة فوق العتب العلوي للباب مباشرة
( )

، كما فً اللوحة 

(م899ٔ/هـ7ٖٔٔ)التؤسٌسٌة للمكتب الرشدي بمدٌنة ٌانٌنة بشمال ؼرب الٌونان
( )

 ، 

 لجامع إسبلم أؼا بمدٌنة نٌش جنوب جمهورٌة ةأو اللوحة التؤسٌسً

(م87ٓٔ/هـ87ٕٔ)صربٌا
( )
. 

وبمقارنة هذه الكتابات بمثٌبلتها فً مكة، كما فً نقش تجدٌد عمارة العٌن 

                                                 
 (.9ٖٓ)،ومدرسة الفبلح، لوحة رقم(ٖٔٔ)كما فً اللوحات التؤسٌسٌة لمسجد الحنفً، لوحة رقم ()

محمد أفضل هروي وأعماله الفنٌة بمكة المكرمة فً أواخر العصر العثمانً، مجلة : ناصر الحارثً ()

 .7ٕٖهـ ، صٔٔٗٔم، ذو الحجة 99ٔٔالعصور، المجلد السادس، الجزء الثانً، ٌولٌو 

( )Ayverdi: Avrupa'da Osmanli Mimari, 6cild, 4,5,6.Kitab,220R,P370 

( )Ayverdi: Avrupa'da Osmanli Mimari,Yuogoslavya 3cild, 3.Kitab,11190R,P1680 



 

 

( 378) 
 

(مٙٔٙٔ/هـٕ٘ٓٔ)، ونقش عٌن عرفة (م8ٕ٘ٔ/هـ9ٖ٘)المؽذٌة لبركة السلم
 ( )

 ،

وفً الشرٌط الكتابً الواقع بمنتصؾ جدران الدٌوان الربٌس بالطابق األول بقصر 

(م8ٔ7ٔ/هـٕٖٕٔ)الملك فٌصل
( )

 ، أو المدٌنة، كما فً لوحة تجدٌد مسجد 

(م8ٕ9ٔ/هـٕ٘ٗٔ)قباء
( )

 وكما فً اللوحة الخشبٌة المقامة على مدخل مكتبة مظهر 

(م87ٙٔ/هـ9ٖٕٔ)األحمدي
( )

، أو تركٌا كما فً الكتابات الموجودة على كثٌر من 

مساجدها وعلى شواهد بعض القبور
( )

 .،نلحظ أنها تماثلها فً الروعة والجمال

 .وفٌما ٌلً عرض ألهم النقوش الخطٌة، بدًءا باألقدم تارٌخٌاً 

 ( :1)نقش رقم 

حارة المظلوم، مسجد الشافعً، أعلى باب الدخول الواقع فً الواجهة : المكان

 .الجنوبٌة

 .سمٖٗسم، وارتفاعه 7ٖالنقش مستطٌل الشكل رأسً الوضع، عرضه: أبعاده

 .لوح من الرخام: نوعه

 .ثلث:  خطه

 .أسطر، ٌفصل بٌن كل سطر وأخر خط بارزٗ: عدد األسطر

 .الحفر الؽابر: أسلوب التنفٌذ

أمر بتجدٌد بناء المسجد من قبل التاجر محمد علً: مضمونه
( )
.  

 .مٖٖ٘ٔ/هـ9ٗٓ: تارٌخه

 (.ٖٖٔ)رقم :لوحة

                                                 
 (.ٔٙٔ)و لوحة رقم(٘ٙٔ)المنشآت المابٌة، لوحة رقم: ؼباشً ()

 (.9ٓٔ)و(ٗٙٔ)أعمال ، لوحات رقم : الحارثً ()

 .( ب9ٔٔ)لوحة رقم ، ٔجالعمارة، : سعاد ماهر ()

 (هـٗٓٗٔ-87ٖٔ) لقطات من المعالم العمرانٌة  لمكة المكرمة والمدٌنة المنورة: أنٌس بشٌر شودري ()

  .ٕ٘ٔم، ص8ٕٓٓ/هـ9ٕٗٔ، ٔ، دار الثقافة للطباعة، ط(م98ٗٔ-م9ٙ7ٔ)

( )Ayverdi: Osmanli Mi'marisinde Fatih, IV, P 759,776,777,779 .

 .ٗٓٔ، ٖٓٔالسبلح والعدة، ص :  فً كتابهابن فرج وهذا ما أكده ( )



 

 

( 379) 
 

 (.8ٓٔ)رقم : شكل

 :النـــــــص

 أمر بعمارة هذا الجامع المبارك الفقٌر إلى هللا تعالى: السطر األول

 الراجً عفو العزٌز الباري خواجا محمد علً النسابوري: السطر الثانً

 عفى هللا عنه وجعل بعالً الجنة داره ومؤواه فً عام وسنة: السطر الثالث

 تسع مابة وأربعٌن من الهجرة النبوٌة للمصطفى: السطر الرابع

 :التحلٌل الفنً 

 .كتب النص على لوح أبٌض من الرخام بخط أسود واضح- 

 .ٌخلو النص من أي إطارات زخرفٌه- 

ٌفصل بٌن كل سطر وآخر خط هو امتداد لحرؾ الٌاء أو األلؾ المقصورة اللذان - 

 .حرص الخطاط أن ٌختم بؤحدهما كل سطر

 حرًفا، ٖٗ حرًفا، والسطر الثالثٖٗحرفاً، والثانًٕٗحوى السطر األول- 

 .  حرفاً فقط7ٖوالرابع

تحتوي األسطر الثبلث األولى على ثبلثة مستوٌات للكتابة، بٌنما كتب السطر - 

 .األخٌر على مستوٌٌن فقط، مما جعله األسهل فً القراءة

 ( :2)نقش رقم 

 .مسجد الحنفً: المكان

 .م9ٗ.ٔسم، وارتفاعه7ٖالنقش مستطٌل الشكل رأسً الوضع، عرضه : أبعاده

 .لوحة تؤسٌسٌة على الجص: نوعه

 .الحفر البارز:أسلوب التنفٌذ

 .فارسً: خطه

 .خمسة أسطر:عدد األسطر

 .   الثناء على اآلمر بعمارة المسجد، مع ذكر تارٌخ بنابه: موضوعه

 (العثمانٌة)التركٌة القدٌمة : لؽته



 

 

( 380) 
 

 .م8ٕٗٔ/هـٕٓٗٔ: تارٌخه

 (7ٓٔ)، شكل رقم(ٖٔٔ)لوحة رقم : النص

 :ترجمة النص

أمر بإنشاء الجامع الحنفً، كما أمر بإنشاء العدٌد من اآلثار : السطر األول

 .الجلٌلة فً أقطار مصر

  ٌستحٌل فإنه ولذلك وخلد أسمه فً العدٌد من األقالٌم، واألقطار: السطر الثانً

 .الجلٌل االسم هذا نسٌان

 .األوصاؾ كامل حضرت والكرم، المنة صاحب: السطر الثالث

 .وأنسابه نسله من وٌزٌد ،واإلقبال بالنصر بعمره هللا أطال :السطر الرابع

  الجلٌل الحنفً المسجد هذا بناء تارٌخ أن إلى الكشؾ أشار و :السطر الخامس

 .هـٕٓٗٔ سنة صفر شهر فً هو بنابه وابتداء الشؤن،

 :التحلٌل الفنً

نفذ النقش على الجص بخط واضح وجمٌل،وهو ٌشبه إلى حد كبٌر النقش الموجود - 

(م8ٕ9ٔ/هـٕ٘ٗٔ) بؤعلى باب الدخول الربٌس لمسجد قباء بالمدٌنة المنورة
( )
، 

 كتبا النقشٌن أن وخاصة الحنفً، مسجد نقش ُكتب من ذاته هو الخطاط ٌكون وربما

 .الفترة ذات وفً الطرٌقة، بذات

 .مقوسة بزواٌا الشكل مستطٌل بإطار النص أبٌات من شطر كل أحٌط -

ٌنتهً كل بٌت بحرؾ النون، وقد أحاط الخطاط كل شطر من أبٌات الشعر بإطار - 

 (.7ٓٔ)، شكل رقم (ٖٔٔ)بٌضً الشكل، لوحة رقم 

 ( :3)نقش رقم 

 .حارة الشام، المنزل الواقع خلؾ رباط سارة نصٌؾ: المكان

 .سمٕٓٔسم، وطوله ٕٔالنقش مستطٌل الشكل أفقً الوضع، عرضه : أبعاده

 .شرٌط كتابً: نوعه

                                                 
  .( ب9ٔٔ)لوحة رقم ، ٔجالعمارة، : سعاد ماهر  ()



 

 

( 381) 
 

 .الحفر البارز على لوح من الخشب: أسلوب تنفٌذه

 .لٌس على قاعدة معٌنة : خطه

 .سطر واحد وبؤسفله تارٌخ البناء: عدد أسطره

 .آٌة كرٌمة دعابٌة: موضوعه

 .(م8ٕ9ٔ/هـٕ٘ٗٔ): تارٌخه

 (.9ٖٔ)رقم : لوحة

 () ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ژ  :السطر األول:النص

هـ ٕٗ٘ٔ :السطر الثانً

 :التحلٌل الفنً

ٺ  ٿ  ٿ  ژ ٌتكون النص من شطرٌن، قسمت فٌهما اآلٌة الكرٌمة إلى قسمٌن - 

ولقد  انتشر مثل هذا النص كثٌراً . ژٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ژ ، والقسم الثانً  ژٿ

 .على مداخل أبواب المنازل

 .النص محاط  بإطار بٌضً الشكل فً وضع أفقً- 

ٌُلحظ على النص وضوح الحروؾ والكلمات، رؼم سقوط بعض الحروؾ مثل - 

 ".المنزلٌن"و " قل" فً الكلمتٌن " ل"حرؾ

ٌعتبر النص ذا قٌمة فنٌة قلٌلة، فلٌس هناك لمحات فنٌة فً رسم الحروؾ كما أن - 

وأنت " الكتابة لم تكن على نسق واحد، فهناك كلمات ترتفع عن بقٌة الكلمات مثل

"خٌر
( )
. 

 ( :4)نقش رقم 

 .حارة الشام، منزل عمر خان: المكان

 .م٘ٔ.ٕسم، وطوله ٕٖالنقش مستطٌل الشكل أفقً الوضع، عرضه : أبعاده

 .شرٌط كتابً على الخشب: نوعه

                                                 
(. 9ٕ)آٌة : سورة المإمنون  ()

 .هـٖٔٗٔ/ربٌع األول/ٕتؤثر النقش بالحرٌق الذي تعرضت له المنطقة التارٌخٌة بحً البلد ٌوم  ()



 

 

( 382) 
 

 .الحفر البارز: أسلوب التنفٌذ

 .ال تتبع حروؾ النص أٌاً قاعدة من قواعد كتابة الخط العربً: خطه

 .الشهادتان، وتؤرٌخ بناء المنزل، والتعوذات من عٌن   الحساد: موضوعه

(م87ٗٔ/ هـ9ٕٔٔ): تارٌخه
()

. 

 .دٌ سطر واح: عدد األسطر

 (.ٖٔٔ)رقم :   شكل 

 :النص

ساد بجدة كل ٌوم - هـ9ٕٔٔسنة -ال إله إال هللا محمد رسول هللا ما شاء هللا  -

 .وإقبال على رؼم الحسود

 :التحلٌل الفنً

تكمن أهمٌة النص فً احتوابه على تارٌخ عمارة المنزل، إال أنه ال ٌحمل قٌمة فنٌة - 

 .كبٌرة

كتب فً القسم األول الشهادتٌن،وفً الثانً التعوذ من : قسم الكاتب النص إلى قسمٌن- 

 .الحساد، ٌتوسطهما تارٌخ إتمام بناء المنزل

 .النص محاط بإطار مستطٌل الشكل أفقً الوضع- 

تتمٌز حروؾ النقش بوضوحها إال أن حرؾ الواو فً جمٌع الكلمات المشتملة علٌه - 

 .(ٌوم)، و (رسول)ٌشبه حرؾ الراء كما فً كلمة 

 ".رؼم"، ونقطة الؽٌن فً كلمة "سنة"أهمل النقاش كتابة نقطة النون فً كلمة - 

، أو "ساد"اتخذ حرؾ السٌن أشكاالً متعددة بٌن االستقامة على الخط، كما فً كلمة - 

 .(سنة)التعرج بالنزول من األعلى، كما فً كلمة 

مرتفعاً وصؽٌراً عن بقٌة الحروؾ وذلك نظراً " الحسود"جاء حرؾ الدال فً كلمة - 

 .لضٌق المسافة فً أخر السطر

 ( :5)نقش رقم 

أعلى الباب الربٌس الواقع فً الواجهة الشمالٌة لرباط الصومال بحارة : المكان

                                                 
 .ٙ٘، ص  الخشبٌةالصناعات: الثقفً  ()



 

 

( 383) 
 

 .المظلوم

 .سم8ٖسم، وارتفاعه ٕٖالنقش مستطٌل الشكل رأسً الوضع، عرضه : أبعاده

 .لوح من الحجر: نوعه

 .الحفر الؽابر: أسلوب التنفٌذ

 .لم ٌلتزم الكاتب بقاعدة معٌنة:خطه

 . أسطرٗ: عدد األسطر

  لرباط الصومال، واشتمل على اسم  ةالنص عبارة عن لوحة تؤسٌسً: موضوعه

 .صاحب الوقؾ

 .(م89ٙٔ/هـٖٓٔٔ): تارٌخه

 (.8ٖٔ)رقم: لوحة

 :النــــــص

 .السطر األول ـ رباط لفقراء 

 .السطر الثانً ـ الصومال وقؾ

 .السطر الثالث ـ المرحوم إسماعٌل

 .هـٖٓٔٔالسطر الرابع ـ سنة

 :التحلٌل الفنً

 .ٌفتقر النص إلى اتباعه ألي قاعدة من قواعد الخط العربً- 

كؤكبر كلمة فً النص، وقد ٌكون ذلك حرصاً من الكاتب " الصومال"تظهر كلمة - 

 .على التؤكٌد بؤن هذا الرباط ٌخص فقراء الصومال فً جدة

ٌسبقها كلمة المرحوم،  مما ٌدل " إسماعٌل" اشتمل النص على اسم صاحب الوقؾ- 

 .   على أنه قد توفً قبل إتمام العمل، أو أن أبناءه أوقفوه صدقة جارٌة ألبٌهم

 ( :6)نقش رقم 

 .حارة المظلوم، مدرسة الفبلح: المكان

 .سمٕٗسم، وارتفاعه 7ٓالنقش مستطٌل الشكل رأسً الوضع، عرضه : أبعاده



 

 

( 384) 
 

 .الحفر البارز: أسلوب تنفٌذه

 .ثلث: خطه

 . لمدرسة الفبلحةالنص عبارة عن لوحة تؤسٌسً: موضوعه

 .(م9ٓٙٔ/ هـٕٖٗٔ): تارٌخه

 . أسطرٗ: عدد األسطر

 (.9ٖٓ)رقم : لوحة

 :النص

 ها بدر مدرسة الفبلح لقد بدا          من نال علومها فقد اهتدى: السطر األول

 فاجنوا ثمار العلم من جناتهـــا       ٌؤهل جدة من جناها اسعدا: السطر الثانً

 وادعوا لمن أسسها محمد علً     زٌنل رضا ولمن أعان واسعدا: السطر الثالث

 تؤسٌسها تارٌخه ٌا صـــــــاحبـ     ها بدر مدرسة الفبلح لقد بدا: السطر الرابع

 :التحلٌل الفنً

النقش عبارة عن أربعة أبٌات من الشعر، تقع أعلى المدخل الربٌس الواقع فً - 

 .الواجهة  الجنوبٌة لمدرسة الفبلح

 . كتب النقش بلون ذهبً على أرضٌة سوداء- 

 .تمٌز النص بؤن كل حرؾ أعطً حقه فً الرسم والتشكٌل- 

 .اشتمل السطر الثالث على اسم مإسس المدرسة الشٌخ محمد على زٌنل رضا- 

 .ُكتب النص بخط الثلث مع التشكٌل- 

 :فً البٌت الرابع كتب التارٌخ بطرٌقة حساب الجمل على النحو التالً- 

 تارٌخـه  ٌا  صاحبـ  ـها بدر مدرسة الفبلح  لقد بدا

 .هـٕٖٗٔ=7+ٖٗٔ+ٓ٘ٔ+7ٓٗ+ٕٙٓ+ٙ+ٓٔ+9ٔ+ٔٔ+٘       

 ( :7)نقش رقم 

 .حارة المظلوم، مسجد الشافعً، زخرفة المحراب: مكانه

 .نقش على الجص: نوعه



 

 

( 385) 
 

 .الحفر البارز: أسلوب التنفٌذ

 .سطر واحد: عدد األسطر

 .ذكر للشهادتٌن: موضوعه

 . شرٌط كتابً:مضمونه

 (.8ٗ)، ورقم(7ٗ)رقم  :لوحة

 (.9ٔٙٔ/هـٖٖٗٔ): تارٌخه

 .﴾ال إله إال هللا محمد رسول هللا﴿: النص

 :التحلٌل الفنً

باللوحة الكتابٌة"ُعرؾ مثل هذا النص فً الخط العربً 
()

، وتتجلى فٌه ما "

عرؾ عن الحرؾ العربً من مرونة ومطاوعة قد ال نجدها فً ؼٌره من الحروؾ، 

حٌث ُكتب بؤسلوب التطابق وبطرٌقة الحفر البارز، وشكل الخطاط العبارة بطرٌقة 

فنٌة رابعة لتكون فً مجملها شكبلً جامعاً كبٌراً بعدد ست مآذن وست من القباب، 

 (.7ٗ)لوحة رقم 

 ( :8)نقش رقم 

 .حارة المظلوم، مسجد الشافعً، زخرفة المحراب: مكانه

 .نقش على الجص: نوعه

 .الحفر البارز: أسلوب التنفٌذ

 .النسخ والثلث:  خطه

 .سطر واحد: عدد األسطر

 . ﴾﴿آٌة، وذكر، وبسملة، وحدٌثان للرسول : موضوعه

 (.ٖٗٔ)، ورقم (7ٗ)رقم : لوحة

 (.9ٔٙٔ/هـٖٖٗٔ): تارٌخه

 :ٌوجد بهذا النقش عدد من النصوص : النص

 .() ژىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ژ  :قوله تعالى -ٔ

                                                 
 .ٙ٘ٔالخط العربً، ص : الجبوري ()

 (.7ٖ)آٌة:سورة آل عمران ()



 

 

( 386) 
 

﴾لٌنتهٌن رجال عن ترك الجماعة أوألحرقن بٌوتهم﴿ ﴾﴿الرسول حدٌث  -ٕ
( )

 ،

 .رواه ابن ماجة و صححه األلبانً

 .ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -ٖ

﴾صبلة الجماعة أفضل من صبلة الفرد بسبع وعشرٌن درجة﴿ -ٗ
( )

 

 .﴾سبحان الواحد القهار﴿ -٘

 :التحلٌل الفنً

ٌتكون هذا النقش من شرٌط كتابً ٌمتد منحنٌاً مع انحناء تجوٌؾ المحراب، كتب - 

 .وتم تشكٌله بالحركات (ٕ)بخط النسخ الحدٌث الشرٌؾ رقم 

نظراً لوجود الصرة فقد قسم النقش إلى قسمٌن، تبلػ عدد حروؾ القسم األول ستة - 

 .عشر حرفاً، بٌنما ٌحتوي القسم الثانً على واحد وعشرٌن حرفاً 

ٌظهر القسم األٌمن من النقش أكثر راحة فً توزع الحروؾ، بٌنما تزدحم كلمات - 

 .   القسم األٌسر من النقش ألن حروفه أكثر عدداً 

ٌتوسط الشرٌط صرة بٌضاوٌة الشكل رأسٌة الوضع، كتبت النقوش فٌها بلون ذهبً - 

 .على أرضٌة سوداء على ثبلثة مستوٌات مختلفة

المستوى األول كتبت كلماته على شكل دابرة تبرز عن مستوى سطح النقش، - 

سبحان ﴿وترتفع قلٌبلً إلى األعلى عن مركز الشكل البٌضاوي، وحوت النص 

" الواحد" ونشٌر هنا أن الخطاط قد تعّمد أن ٌجعل لفظ الجبللة ﴾،الواحد القهار

لٌكون منتصؾ الدابرة، وكؤنه ٌرٌد أن ٌصرح بؤن وحدانٌة هللا هً قلب الوجود 

 .ولب اإلٌمان

وعلى ارتفاع أقل من المستوى األول نقشت البسملة على شكل هبلل، وهً تبدو فً - 

 .ؼاٌة الجمال والتناسق

                                                 
سنن ابن ماجة، كتاب الصبلة، باب التؽلٌظ فً التخلؾ : الحافظ محمد بن ٌزٌد أبوعبدهللا القزوٌنً ()

  .ٕٓٙم ص99ٕٔ/هـٕٕٗٔط،.، دٔالجماعة، دار ابن حزم،ج

ِه َوَسلََّم - رضً هللا عنهما–حدٌث ابن عمر : متفق علٌه، والحدٌث نصاً  () ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

، (٘ٗٙ)البخاري ]فً الصحٌحٌن "َصبَلةُ اْلَجَماَعِة َتْفُضُل َصبَلَة اْلَفرِد ِبَسْبٍع َوِعْشِرٌَن َدَرَجةً : "َقالَ 

   .)ٓ٘ٙ)ومسلم 
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بؤسفل الصرة، والحدٌث  (ٔ)وعلى مستوى أقل قلٌبلً، تحٌط اآلٌة الكرٌمة رقم- 

 .بؤعبلها، وكتبت النصوص داخل الصرة بخط الثلث (ٗ)الشرٌؾ رقم

ٌعتبر النقش الموجود داخل الصرة من أجمل وأروع النصوص وأكثرها إتقاناً - 

وبراعًة، فبالرؼم من كثرة النصوص وتنوعها فقد نجح الخطاط فً إعطاء كل  

حرؾ حقه ورسمه بطرٌقة احترافٌة تدل على أن الخطاط من المتمكنٌن فً هذا 

 .المجال

فً المقابل فإن النقش الموجود على جانبً الصرة هو دون مستوى نقش الصرة - 

بكثٌر، ومن اختبلؾ النقشٌن نستدل على أن من كتب النقشٌن هما شخصان 

مختلفان، ولٌسا شخصاً واحداً، لوجود إختبلؾ واضح فً مهارة كل منهما فً 

 . الكتابة، ونرجح أنهما ُكتبا فً زمنٌن مختلفٌن

كما نرجح أن نقش الصرة قد كتب فً زمن أقدم من الشرٌط الكتابً، وذلك لعدة - 

أمور منها؛احتبلل الصرة قلب المحراب بٌنما جاء الحدٌث على جانبٌها، واختبلؾ 

 . نوعٌة الخط بٌن النقشٌن

 ( :9)نقش رقم 

 .مسجد المعمار: المكان

 .نقش على الجص: نوعه

 .الحفر البارز: أسلوب التنفٌذ

 . الثلث: خطه

 .أربعة أسطر: عدد األسطر

 .﴾﴿وذكر الرسول- سبحانه وتعالى- آٌة، وذكر هللابسملة، .:موضوعه

 (.7ٖٔ)رقم : لوحة

 :  النص

 .ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ : السطر األول

 .() ژىئ   ىئ  ی   ی  ی   ژ :السطر الثانً

                                                 
 (.7ٖ)آٌة : سورة آل عمران ()
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 .(ال اله إال هللا الملك الحق المبٌن): السطر الثالث

 .محمد رسول هللا الصادق الوعد األمٌن: السطر الرابع

 :التحلٌل الفنً

ٌحٌط النقش إطار مستطٌل الشكل رأسً الوضع على شكل معٌنات متصلة، - 

 .ومتوجة بعقد موتور، تحٌط بالنص من جمٌع الجهات

 .ٌعلو النص داخل اإلطار زخرفة هندسٌة تمثل زخرفة طبق نجمً ؼٌر مكتمل- 

نفذ بٌن أسطر النص أربع ورٌدات متعددة الفصوص، بواقع وردتٌن بٌن السطر - 

 .الثانً والثالث فً كل طرؾ، ووردتٌن بٌن السطر الثالث والرابع

 9ٔالنص ؼٌر متجانس فً عدد حروؾ كل سطر؛ فالسطر األول من النص ٌحتوي- 

 . حرفاً 9ٕحرفاً، والرابع7ٕ حرفاً والثالثٖٕحرفاً، والسطر الثانً

 فهً ، فً السطر األول((الرحمن)) حروؾ النص منقوطة، إال كلمة جمٌعجاءت - 

 .منقوطةؼٌر 

 كما فً ، الرسمفًحقها من   بعض األحرؾ  ٌحرمنلحظ أن اإلطار جعل الخطاط - 

 حٌث انتقص الخطاط من حرؾ الراء، ، فً السطر الثانً((المحراب))كلمة 

 فً السطر الثالث لم ٌعط الخطاط حرؾ النون حقه من ((المبٌن))وكذلك كلمة 

 وإنما ظهر ناقصاً، وكذلك حرؾ النون فً السطر الرابع من كلمة ،الرسم

 .((األمٌن))

 حٌث تزٌد أحرفه عن السطر األول بحوالً –بسبب طول الجملة فً السطر الرابع - 

عشرة أحرؾ ـ تداخلت الكلمات فً بعضها، ولم ٌوفق الخطاط فً ذلك، حٌث 

 .الثانً من كلمة محمد (م)، وحرؾ (م،ي،ن)أنقص من كلمة األمٌن حروؾ

 ( :10)نقش رقم 

 .منزل باعشن، حارة الشام: المكان

 .نقش على الجص: نوعه

 .الحفر البارز : أسلوب تنفٌذه

 اآلٌة بالخط الفارسً، والبسملة بخط الثلث: خطه

 سطران: عدد أسطره

 آٌة كرٌمة، والبسملة: موضوعه
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النصؾ األول من القرن الرابع عشر، النصؾ األول من القرن : تارٌخه

 .العشرٌن

 (.ٖٓٔ)رقم : لوحة

 :النص

 .() ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ : السطر األول

 .ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ : السطر الثانً

 :التحلٌل الفنً

 .النقش محاط بإطار مستطٌل الشكل، مزخرؾ بزخارؾ هندسٌة- 

ٌحلً أسفل النقش زخارؾ نباتٌة، عبارة عن فروع وأوراق متعددة البتبلت، تتوزع - 

 .على جانبً أعلى المحراب الصامت 

نقشت أسفل اآلٌة الكرٌمة  البسملة فً إطار دابري، وٌلحظ أن الخطاط قد استؽل - 

جمال الخط العربً فً التفنن فً كتابة البسملة عن طرٌق تداخل الكلمات مشكلة 

 .لوحة جمٌلة

 

 :العناصر الزخرفٌة:  ثانٌاًال 

تعتبر الزخرفة من أهم الفنون التشكٌلٌة، ومن أقواها أثراً فً إكساب األعمال 

وقد تفوق المسلمون  فً هذا الفن ونجحوا فً . المعمارٌة والصناعٌة قٌمة وجماالً 

جعلها من أرقى الفنون، وأكثرها أصالة وتؤنقاً 
()

، حتى احتلت الفنون اإلسبلمٌة مكانة 

مرموقة بٌن الطرز الفنٌة المختلفة التً عرفتها الحضارة اإلنسانٌة عامة، فقد 

استطاعت الفنون اإلسبلمٌة أن تتمٌز بطرازها العام الذي ٌمٌزه عن بقٌة األقطار 

األخرى
()

، فترك لنا الفنانون المسلمون زخارؾ جدارٌة، ومنحوتات حجرٌة، 

وجصٌة، وخشبٌة، وتشكٌبلت من الخزؾ، والزجاج، والمعادن، والعاج، تمتاز برقٌها 

                                                 
(. 9ٖ)آٌة : سورة آل عمران  ()

، ٔ، مج العمارة واآلثار والفنون اإلسبلمٌة، مكتبة الدار العربٌة للكتابموسوعة: الباشاحسن ( )

. ٕ٘ٔص

علً إبراهٌم علً : ترجمة ( الزخرفة النباتٌة)الفن اإلسبلمً فً األندلس : باسٌلٌو بابون مالدونادو ()

 .٘م، ص ٕٕٓٓ، (ٔ)منٌوفً، مراجعة محمد حمزة الحداد، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط



 

 

( 390) 
 

ومستواها الفنً الرفٌع
()

. 

وكان اإلقبال على الزخرفة فً العصر األموي كبٌراً، وتقدمت فً العصر 

العباسً تقدماً عظٌماً، وكانت قصور بؽداد وسامراء تعد بحق أجمل األمثلة فً فن 

الزخرفة اإلسبلمٌة
()

، وانتقل تؤثٌرها إلى األقالٌم المجاورة، وبخاصة مصر، حٌث 

انتقل أسلوب سامراء فً الزخرفة  إلى العناصر المعمارٌة  لجامع ابن طولون
()

 ،

وامتد التؤثٌر الزخرفً اإلسبلمً إلى األندلس، فبتؤمل الزخارؾ النباتٌة المنحوتة 

والمنقوشة على الحوابط واألسقؾ لقصر الحمراء، وزخارؾ مدٌنة الزهراء، نستطٌع 

أن نلمس العبلقة بٌنها وبٌن زخارؾ المشرق اإلسبلمً ذات التؤثٌرٌن األموي 

والعباسً
()

. 

وامتد التؤثٌر الزخرفً اإلسبلمً إلى أوروبا، وظهر هذا األثر منذ القرن الرابع 

، فقد (وستمنسرابً)العاشر المٌبلدي، كما فً أفارٌز المذبح فً كاتدرابٌة / الهجري

ُزٌنت بقطع من القرامٌد مزخرفة بزخارؾ إسبلمٌة، كما ٌظهر التؤثٌر فً مجموعة 

من العمارات البولندٌة، حٌث توجد المقرنصات وزخرفة األربسك، ورسوم األوراق 

التً ترجع إلى النصؾ  (لوفوؾ) فً مدٌنة ةثبلثٌة الفصوص، فً الكنٌسة األرمٌنً

النصؾ الثانً من القرن الرابع عشر المٌبلدي/ الثانً من القرن الثامن الهجري
()

. 

وتقوم الزخارؾ الفنٌة الموجودة فً العناصر المختلفة للمبانً بمدٌنة جدة فً 

العصر العثمانً أكثر ما تقوم على العناصر الزخرفٌة النباتٌة والهندسٌة، وكان 

لكراهٌة تصوٌر ذوات األرواح فً الدٌن اإلسبلمً تؤثٌر فً الحد بشكل كبٌر من 

ظهور عناصر زخرفٌة حٌوانٌة أو بشرٌة
()

. 

ونلحظ أنه من النادر أن تخلو واجهة باب، أو شباك، أو روشان، من نقوش 

زخرفٌة، وفً بعض المنازل ظهرت األشرطة الزخرفٌة محٌطة بكامل واجهات 

                                                 
 .ٕ٘ٔ، ص ٔموسوعة، مج: الباشا ()

 .8ٗ، 8ٖالعمارة العربٌة، ص : جودي ()

 .ٖٙٔالعمارة العربٌة، ص : ، جودي 78ٗالعمارة العربٌة، ص : شافعً ()

 .ٙٔالفن اإلسبلمً، ص : باسٌلٌو باون ()

 .8ٓٔ، ٖٓٔالعمارة العربٌة، ص : جودي ()

، (ٔ)أثر الجمالٌة اإلسبلمٌة فً الفن الحدٌث، القاهرة، دار الكتاب العربً، ط: عفٌؾ البهنسً ()

 .ٖٔم، ص 998ٔ/ هـ8ٔٗٔ
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، بل إن (ٙ٘ٔ)المنزل المطلة على الشارع، كما فً منزل نصٌؾ، لوحة رقم 

الواجهات الربٌسة لبعض المبانً تكاد تؽطى بالكامل بالزخرفة الجصٌة، كما فً رباط 

،  فنلحظ أن الواجهة الؽربٌة مؽطاة بالكامل (ٗٓٔ)الخنجً الصؽٌر، لوحة رقم

بزخارؾ هندسٌة، ونباتٌة، وكؤن المعمار ٌرسم على سجاد، كما قام  المعمار بتزٌٌن 

الواجهات ومداخل المنازل بالعقود المختلفة اإلنشابٌة و الزخرفٌة، والكرانٌش الطولٌة 

والعرضٌة، لكسر الملل الذي ٌمكن أن ٌشعر به الناظر إلى الجدران الممتدة إلى أربعة 

 :وخمسة أدوار، وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً ألهم الوحدات الزخرفٌة المنفذة بها

 : الزخارص الهندسٌة -1

 :زخرفة الطبق النجمً

 تعتبر زخرفة الطبق النجمً زخرفة إسبلمٌة صرفة
()

، تتكون من تراكٌب 

هندسٌة ذات أشكال نجمٌة
()

، تعددت أشكالها، فمنها طبق ذو ست كندات، وثمان، 

وعشر، واثنتً عشرة، وست عشرة
()

 . 

ومن األمثلة األولى لزخرفة الطبق النجمً الزخرفة الموجودة بالمنبر الخشبً 

بؤمر نور الدٌن  (م9ٙٔٔ ــ 8ٙٔٔ/ هـٗٙ٘)بالمسجد األقصى الذي ُصنع بحلب سنة

محمود زنكً ونقله إلٌه صبلح الدٌن بعد فتح القدس
()

. 

الثانً / وكان أول ظهور لهذه الزخرفة فً مصر فً القرن السادس الهجري

عشر المٌبلدي
()

، فً محراب مسجد السٌدة رقٌة  بالقاهرة، وفً مبذنة قطب الدٌن 

فً سنجارة، وكانت من اآلجر
()

وعلى واجهة منبر مسجد األشرؾ برسباى . 

(مٕٖٗٔ/هـ8ٖ٘)بالقاهرة
()

. 

أما فً الحجاز فقد عرفت زخرفة الطبق النجمً منذ العصر المملوكً، كما فً 

                                                 
 .ٙالعمارة العربٌة، ص: جودي . 97، ص موسوعة:، ؼالب 97، ص ٕموسوعة، مج: الباشا ()

 .97، ص ٕموسوعة، مج: الباشا ()

 .97، ص موسوعة: ؼالب ()

الفنون الزخرفٌة العربٌة اإلسبلمٌة، وزارة التعلٌم : عبد العزٌز حمٌد وصبلح العبٌدي وأحمد قاسم ()

 .7ٖم، ص 98ٕٔ، (ٔ)العالً والبحث العلمً، جامعة بؽداد، ط

 .8ٙالعمارة العربٌة، ص : ، جودي8ٓٔ، ص مصطلحات العمارةمعجم: رزق ()

 . 8ٙالعمارة العربٌة، ص : جودي ()

 .ٔٔٔ، صٕتارٌخ المساجد، ج: عبد الوهاب ()
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زخرفة المحراب الرخامً بالمسجد النبوي الشرٌؾ، الذي ُجدد فً عهد األشرؾ 

(م8ٖٗٔ/هـ888)قاٌتباي سنة 
()

 . 

 :وٌتكون الطبق النجمً من ثبلثة عناصر أساسٌة، هً

شكل دابري مسنن األطراؾ على هٌبة نجمة، وٌمثل مركز الطبق :  ـ الترسٔ

 (.ٓٓٔ)النجمً، شكل رقم

، وقد (ٓٓٔ)شكل رباعً ٌربط بٌن الترس والكندة، شكل رقم :  ـ اللوزةٕ

اسُتخدم هذا الشكل فً زخرفة قاعدة الروشان الواقع بالواجهة الشرقٌة من وقؾ 

 .الشافعً

شكل سداسً، وهو أبعد أشكال الطبق النجمً عن مركزه، ومنه :  ـ الكندةٖ

نصؾ كندة
()

 (.ٓٓٔ)، شكل رقم

وٌربط األطباق النجمٌة بعضها ببعض أشكال هندسٌة مختلفة، اسُتخدمت منفردة 

 :فً زخرفة العدٌد من األعمال الخشبٌة فً عمارة جدة فً العصر العثمانً أهمها

ٌؤخذ شكل نصؾ نجمة سداسٌة، أو شكل ثبلثً األضبلع، شكل : بٌت الؽراب- 

 (ٓٓٔ)رقم

شكل مسدس األضبلع، ومنه زقاق منتظم، وزقاق ؼٌر منتظم، شكل : الزقاق- 

 (.ٓٓٔ)رقم

 .شكل مستطٌل بكل من أطرافه ثبلثة أضبلع: الخنجر- 

شكل ثمانً األضبلع له طرفان مسننان، وأضبلعه الوسطى مقعرة، شكل : التاسومة- 

 (.ٓٓٔ)رقم

شكل ذو تسعة أضبلع كل ثبلثة منها متساوٌة، وكل منها على هٌبة : النرجسة- 

 (.ٓٓٔ)مستطٌل أو مربع ناقص ضلعاً، شكل رقم 

. شكل رباعً األضبلع، كل ضلعٌن متساوٌٌن وأطوالهما مختلفان: ؼطاء السقط- 

                                                 
، رسالة ماجستٌر (هـ9ٕٖ ـ 8ٗٙ)عمارة المسجد النبوي فً العصر المملوكً : محمد هزاع الشهري ()

 (.9٘)م، لوحة رقم 98ٕٔ/ هـٕٓٗٔمقدمة إلى كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بجامعة أم القرى، 

، دمشق، دار ٔأنواع الزخرفة الهندسٌة، ط: ، فوزي سالم عفٌف97ًٔ، ص ٕموسوعة، مج: الباشا ()

 .97م، ص 997ٔ/ هـ8ٔٗٔالكتاب العربً، 
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 (.ٓٓٔ)شكل رقم

شكل من ثبلثة أجزاء، كل جزء منها على هٌبة ؼطاء السقط و به جزآن : السقط- 

 (.ٓٓٔ)متقاببلن ومتساوٌان، شكل رقم 

كلمة فارسٌة تعنً السلسلة: أبو جنزٌر- 
()

، تؤخذ شكبلً متعدد األضبلع قد ٌكون ذا 

ستة عشر ضلعاً، أو أربعة وعشرٌن ضلعاً، وتتخذ أضبلعه شكل ترس جنزٌر 

الدراجة
()

. 

 :الزخرفة المشعة

كان لمناخ وموقع جدة على ساحل البحر األحمر تؤثٌره المباشر إلحساس 

الحرفٌٌن بجمال أشعة الشمس وقت الؽروب وانعكاسها على البحر، فانعكس ذلك 

اإلحساس على توظٌؾ هذا الجمال كرسوم زخرفٌه على واجهات األعمال المعمارٌة 

: المختلفة، فاسُتخدمت الزخرفة المشعة فً عمارة جدة فً العصر العثمانً بشكلٌن

الشكل األول ٌتكون من خطوط مستقٌمة تنطلق من نصؾ دابرة باتجاه إطار على 

، كما فً ب تعلو األبوايوقد نفذ هذا الشكل فً زخرفة المناور الت. شكل عقد موتور

، أو من دابرة (9ٕٓ) ٌعلو باب الدخول لمنزل الجوخدار، لوحة رقم يالمنور الذ

كاملة تنطلق باتجاه إطار دابري، كما فً زخرفة الصرر الجصٌة على واجهة رباط 

الخنجً الصؽٌر، والمنور الذي ٌعلو باب الدخول الواقع فً الواجهة الؽربٌة لمنزل 

 حشوات األبواب كما فً ىأو تنفٌذه بطرٌقة الحفر عل. (9ٕٓ)نور ولً، لوحة رقم 

، وفً الحشوات السفلٌة (8ٕٙ)زخرفة حشوات الباب الخلفً لمنزل باعشن لوحة رقم 

، وؼالباً ما تكون الزخرفة محصورة (8ٕ٘)للباب الربٌس لمنزل باجسٌر، لوحة رقم 

 .بإطار بٌضً الشكل

أما الشكل الثانً فقد ُنفذ وفق أسلوب الباروك الركوك، وفٌه تكون زخرفة أشعة 

الشمس على شكل شرابح خشبٌة صؽٌرة مقوسة الرإوس، كما فً زخرفة الحزام 

، وفً (8ٗ)األوسط من الروشان الواقع بالواجهة الشمالٌة لمنزل نصٌؾ، شكل رقم

 ( .ٕٖٓ)، (ٖٔٓ)زخرفة المناطق العلوٌة من شبابك وقؾ الشافعً، لوحة رقم

 :زخرفة النجوم

                                                 
 .9ٖفن الزخرفة، ص: بونانفان ()

 .98ٔ، 97ٔ، ص ٕموسوعة، مج: الباشا ()
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الشكل األول نفذ بطرٌقة : ظهرت زخرفة النجوم فً عمابر جدة على شكلٌن

التخرٌم، كما فً الزخرفة المعروفة باسم خرط منجور مثمنات
()

، وقد انتشرت هذه 

، (ٖٙٔ)الزخرفة فً المناور الداخلٌة للمنازل، كما فً مناور منزل نصٌؾ لوحة رقم

 (.88ٔ)ومنزل نور ولً، لوحة رقم 

أما الشكل الثانً فقد نفذ بطرٌقة الحفر أو اللصق على واجهات األبواب 

والشبابٌك والرواشٌن، كما فً القاعدة السفلٌة للروشان الواقع فً الواجهة الشمالٌة 

 .لوقؾ الشافعً

 

 :زخرفة الخطوط

عبارة عن خطوط : الشكل األول: ُنفذت زخرفة الخطوط بعمارة جدة على شكلٌن

هندسٌة مستقٌمة، وهً األصل لكل شكل هندسً، لذلك ُعرفت فً جمٌع الحضارات 

القدٌمُة ومنها إلى العمارة اإلسبلمٌة
()

، وقد نفذت على واجهة الروشان الواقع فً 

 (.77ٔ)وسط الواجهة الشمالٌة لمنزل نور ولً، لوحة رقم 

 (أمواج البحر)أما الشكل الثانً فٌتكون من خطوط مابلة ومنكسرة أو داالت 

وتعرؾ بزخرفة الزجزاج
()

، وهً من إبداعات الصانع المسلم، وثمرة لمحاوالته 

تطوٌر الخطوط المسقٌمة، وكان بداٌة ظهورها فً العمابر الفاطمٌة، ثم فً عمابر 

العصر األٌوبً، وانتشرت فً العصر المملوكً
()

. 

ومن أمثلة استخداماتها فً عمارة جدة فً العصر العثمانً، الزخارؾ الجصٌة 

 (.ٗٓٔ)المنفذة على الواجهة الؽربٌة لرباط الخنجً الصؽٌر، لوحة رقم

 :زخرفة المعٌنات

وجدت زخرفة المعٌنات قبوالً من قبل الحرفٌٌن فً مدٌنة جدة، ونجد هذه 

معٌنات متراصة ذات مركز واحد، كما فً واجهة : الشكل األول: الزخرفة بشكلٌن

                                                 
 .9٘، ص  الخشبٌةالصناعات: الثقفً ()

 .8ٙٗ، ص ٔعمارة المدرسة، ج: عدنان الحارثً ()

 .99، ص ٕموسوعة، مج: الباشا ()

 .88ٗ، ص ٔعمارة المدرسة، ج: عدنان الحارثً ()
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، أو على شكل سلسلة من (ٗٗ)الساتر الخشبً لمبذنة مسجد الشافعً، لوحة رقم

المعٌنات متصلة ومتقابلة الرإوس  كما فً واجهه رواشٌن الواجهة الشمالٌة لمنزل 

، وزخرفة واجهة باب الدخول الربٌس لمنزل الجوخدار، (7ٗٔ)نور ولً، لوحة رقم 

وفً زخرفة الدهلٌز المنفذة من الجص لمنزل الجوخدار، لوحة . (9ٕٓ)لوحة رقم 

 (.ٕٓٔ)رقم 

 :المعقلـــــً 

انتشر استخدام هذه الزخرفة فً الحشوات السفلٌة من الشبابٌك والرواشٌن، 

وتتكون من شرابح خشبٌة طولٌة قابمة، وأخرى نابمة، تجمع مع بعضها البعض 

(نرجسٌة مسننة)لتشكل أشكاالً ذات ثبلث شعب 
()

، إذا نفذت فً (ٖٓٔ)،شكل رقم 

صؾ أفقً عرفت بمعقلً نابم، أما إذا نفذت فً وضع رأسً فعرفت بمعقلً قابم
()

 ،

ببرشتن (مٓٙٗٔ/هـ8ٙ٘)كما فً زخرفة باب جامع السلطان محمد الفاتح

بإستانبول
()

، وزخرفة باب قصر حسٌن بمدٌنة تٌتوفو شمال ؼرب مقدونٌا
()

، وباب 

جامع علقة بمدٌنة فوكادا بجمهورٌة البوسنة والهرسك
()

ومن أمثلة استخداماتها فً . 

عمارة جدة فً العصر العثمانً تنفٌذها فً الجزء السفلً من الشباك الواقع فً 

 (.ٖٔٓ)الواجهة الشمالٌة لوقؾ الشافعً، لوحة رقم

 :المفروكـــة

ظهرت هذه الزخرفة منذ القرن الثالث الهجري، وانتشرت بشكل كبٌر فً 

العصر العثمانً فً مصر
()

، وهً تشبه زخرفة المعقلً، حٌث بدأت على هٌبة مربع 

مربع معدول ٌتوسطه مربع مابل، تطوراً فً الشكل لٌشكبل مربعٌن متداخلٌن ٌكونان 

شكبلً مثمن الرإوس، وانتهى هذا التقسٌم إلى أن صار على هٌبة شبكة قوادٌس 

                                                 
 .99، ص ٕموسوعة، مج: الباشا ()

 .ٙ٘، ص  الخشبٌةالصناعات: ، الثقفً ٖ٘ٔأعمال، ص : الحارثً ()

( )Ayverdi: Osmanli Mi'marisinde Fatih ,Cild6, P837 

( .)ٔٔ7P،Avrupa'da Osmanli Ayverdi: 

 Ayverdi:Avrupa'daOsmanli Mimari Eserleri, Yugoslavya,Cild2 (7ٔٔ)لوحة رقم .()

. 7الزخرفة، ص أنواع : عفٌفً ()
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الساقٌة
()

،  كما فً باب ضرٌح سنان بٌه بمدٌنة كاٌنتشً بجمهورٌة (ٕٓٔ)، شكل رقم

البوسنة والهرسك
()

بمدٌنة سكوبٌه عاصمة  (م7٘ٗٔ/هـ88ٓ)، وباب جامع عٌسى بك

جمهورٌة مقدونٌا
()

، وفً عمارة جدة فً العصر العثمانً نفذت فً األجزاء السفلٌة 

 .لكثٌر من الشبابٌك والرواشٌن

 :زخرفة الجدائل  و الضفائر

عرفت هذه الزخرفة فً فنون ما قبل اإلسبلم، واسُتخدمت فً العصر اإلسبلمً 

منذ فترة مبكرة
()

. 

وفً عمارة جدة فً العصر العثمانً اسُتخدمت هذه الزخرفة على واجهات 

المبانً، كما فً الزخرفة الجصٌة المنفذة على واجهة رباط الخنجً الصؽٌر،  لوحة 

 (. 98ٔ)وعلى زخرفة قبة الحمام التركً بمنزل نور ولً، لوحة رقم . (ٖٓٔ)رقم 

 :زخرفة  سنان المنشار

سمٌت هذه الزخرفة بهذا االسم نسبة إلى التشابه الكبٌر بٌنها وبٌن شفرة 

المنشار
()

، وقد وردت هذه الزخرفة على شكلٌن، الشكل األول نفذها (ٗٓٔ)،شكل رقم

نفذها الصانع بطرٌقة الحز على حواؾ وأطر الشبابٌك و مصارٌع الرواشٌن، كما فً 

 (.ٖٔٓ)الشباك الواقع فً الواجهة الؽربٌة لوقؾ الشافعً، لوحة رقم 

أما الشكل الثانً فنفذ بطرٌقة الرسم باأللوان، كما فً الزخرفة المنفذة على 

 (.ٖٗٓ)واجهة سقؾ منزل صالح نور، لوحة رقم 

 :زخرفة مسدس خاتم،  و خاتم سلٌمان

 أشكال مسدسة متساوٌة اعبارة عن شكل نجمة سداسٌة األضبلع ٌدور حوله

                                                 
. 9ٖٕ، ص العمارةمصطلحاتمعجم : رزق ()

( )P93.   Ayverdi: Avrupa'da Osmanli Mimari Eserleri Yugoslavya,Cild2 

( )Ayverdi: Osmanli Mi'marisinde Fatih ,Cild6, P874. 

زخارؾ المبلط واآلجر فً دار الهناء وقلعة أجٌاد ومنزل آل الفرع بمكةالمكرمة، : ناصر الحارثً ()

 .7ٕٙم، ص99ٗٔ/ هـٗٔٗٔمجلة جامعة أم القرى، السنة السابعة، العدد التاسع، 

 .9٘، ص  الخشبٌةالصناعات: الثقفً ()
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األضبلع والزواٌا
()

. 

وقد اسُتخدمت هذه الزخرفة بطرٌقة التفرٌػ فً الشباك الواقع فً الواجهة 

 (.ٕٖٓ)الشمالٌة لوقؾ الشافعً، لوحة رقم 

 :زخرفة اإلطارات

وهً حصر التعبٌرات والرسوم الزخرفٌة داخل إطار، وقد تنوعت اإلطارات 

المستخدمة فً تحدٌد الزخارؾ بٌن البٌضاوي، والدابري، والمستطٌل، والمربع، 

الشكل األول : والمثلث، وؼٌر المنتظم، وقد نفذت الزخرفة داخلها على شكلٌن

زخارؾ رأسٌة تتخذ فٌها الوحدات الزخرفٌة اتجاهاً رأسٌاً عمودٌة على خطً 

اإلطار، أما الشكل الثانً فتنفذ فٌه الوحدات الزخرفٌة فً اتجاهات أفقٌة موازٌة 

 .لخطً اإلطار 

 :زخرفة العرائس

أخذت زخرفة العرابس المنفذة بعمارة جدة فً العصر العثمانً، ثبلث صور 

على هٌبة عرابس رمحٌة الشكل، كما فً واجهة قاعدة : الصورة األولى: مختلفة

، أما الصورة (ٓٙٔ)روشان منزل نصٌؾ الواقع فً الواجهة الشمالٌة، لوحة رقم 

: ، أما الصورة الثالثة(9ٕ٘)فهً على شكل ورقة ثبلثٌة الفصوص، لوحة رقم : الثانٌة

فهً على شكل كرات دابرٌة مثبتة فً رأس مثلث مثبت فً قاعدة الروشان، كما فً 

 (.77ٔ)الروشان الواقع فً منتصؾ الواجهة الشمالٌة لمنزل نورولً، لوحة رقم

 

 : الزخارص النباتٌة -ٕ

اسُتخدمت الزخارؾ النباتٌة جنباً إلى جنب مع الزخارؾ الهندسٌة، فنجدها 

أحٌاناً محصورة داخل مساحات هندسٌة كبٌرة، أو تكون األشكال الهندسٌة مقسمة إلى 

أشكال مضلعة أو صؽٌرة داخلها زخارؾ نباتٌة، أو تكون بصورة مستقلة على كامل 

 .مساحة المنطقة المزخرفة

وأهم العناصر الزخرفٌة النباتٌة التً استعملت فً عمارة جدة فً العصر 

العثمانً، النخلة، والورٌدات، واألزهار، والسرو، وكٌزان الصنوبر، واألوراق 

                                                 
 .99موسوعة، ص : الباشا ()
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النباتٌة وؼٌرها، وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً لبعض أهم الزخارؾ النباتٌة وأماكن 

 :تنفٌذها

 :زخرفة األوراق النباتٌة

ٌعود تارٌخ زخرفة األوراق النباتٌة إلى الفنون السابقة لئلسبلم، ثم ورثها 

المسلمون واستعملوها فً أعمالهم الزخرفٌة
()

، وتعتبر الورقة ثبلثٌة الفصوص أكثر 

العناصر النباتٌة استعماالً فً الزخرفة اإلسبلمٌة منذ القرن األول الهجري، السابع 

المٌبلدي
()

 وبدأ استخدامها بكثرة فً العصر الفاطمً، واألٌوبً، ثم انتقلت إلى 

العمارة المملوكٌة، حٌث شاع استخدامها، وظهر منها األوراق متعددة الفصوص
()

 ،

وتظهر على شكل وحدة ذات شكل بصلً، أو تظهر على شكل سعفات
()

، ومنها ما 

ٌشبه التاج، وهذا النوع من الورٌقات ظهر فً العصر العثمانً، وخاصة فً أعلى 

المآذن
()

. 

وتظهر هذه الزخرفة فً أكثر من موضع فً عمارة جدة فً العصر العثمانً، 

فنرى زخرفة األوراق ثبلثٌة الفصوص فً الزخرفة الجصٌة بقبة الحمام التركً 

، وفً واجهة باب باعشن الواقع فً الواجهة (98ٔ)بمنزل نور ولً، لوحة رقم 

 (.8ٖٕ)الشرقٌة، لوحة رقم 

كما اسُتخدمت على شكل سعفات متعددة الفصوص، كما فً الزخرفة الجصٌة 

 (98ٔ)بقبة الحمام التركً بمنزل نورولً بحارة الشام، لوحة رقم 

 :زخرفة النخٌل

احتلت زخرفة النخلة مكانة متمٌزة فً التشكٌبلت الزخرفٌة فً عمارة جدة فً 

العصر العثمانً، وذلك ألشكالها المتناظرة وعناصرها المتقابلة وتشكٌبلتها المتداخلة 

والمتشابكة، كما ارتبطت باإلنسان المسلم من الناحٌة الؽذابٌة، واالقتصادٌة، وتجاوز 

                                                 
 .ٖ٘ٔت، بؽداد، دارالمعرفة،ص. د (ٔ)الزخارؾ الجدارٌة فً آثار بؽداد،ط:خالد خلٌل حمود األعظمً( )

 .ٖٙٓمدٌنة حٌس، : الحداد ()

 .8٘ٗ، ص ٔعمارة المدرسة، ج: عدنان الحارثً ()

 .8ٔالفن اإلسبلمً، ص : باسٌلٌو بابون ()

 .7ٕٔزخرفة المبلط، ص : الحارثً ()
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مفهومها من مفهوم الؽذاء إلى مفهوم الجمال، والرمز
()

، ونفذت زخرفة النخلة فً 

الحشوة العلوٌة للباب الربٌس الواقع فً الواجهة الشمالٌة، والباب الفرعً الواقع فً 

 (.9٘ٔ)، و(8٘ٔ)الواجهة الؽربٌة من منزل نصٌؾ لوحة رقم 

 :زخرفة المراوح النخٌلٌة

عرفت هذه الزخرفة فً الفنون السابقة على اإلسبلم
()

، لكنها تطورت فً الفن 

اإلسبلمً فظهر منها مراوح نخٌلٌة كاملة
()

، ومحورة، وأنصاؾ مراوح نخٌلٌة ذات 

فصٌن أو ثبلثة فصوص أو خمسة فصوص، ثم المروحة البسٌطة أي الخالٌة من 

الحافة المفصصة
()

. 

وكثر استخدامها فً عمارة جدة فً العصر العثمانً، وخاصة فً الزخارؾ 

، (98ٔ)الجصٌة، كما فً زخرفة قبة الحمام التركً بمنزل نور ولً، لوحة رقم 

 (.  ٗٓٔ)وعلى الواجهة الؽربٌة لرباط الخنجً الصؽٌر، لوحة رقم 

 :زخرفة كٌزان الصنوبر

ظهرت هذه الوحدة الزخرفٌة فً الفنون األشورٌة العراقٌة القدٌمة
()

، وظهرت 

(م9ٔٙ/هـ7ٕ)فً العهد األموي فً زخرفة قبة الصخرة
()

ة ـباديب ، وقصر المشتى

 وهً تشبه زخرفة قشور السمك، وتم تنفٌذها فً جدة ،()(م7ٗٗ/ هـٕٙٔ )األردن

 (.8ٕ٘)على واجهة باب الدخول لمنزل باجسٌر، لوحة رقم 

 :زخرفة الورود واألزهار

انتشرت هذه الزخرفة كثٌراً فً زخرفة العمابر والتحؾ اإلسبلمٌة على مر 

                                                 
تصوٌر النخلة فً النقوش الزخرفٌة فً منطقة اإلحساء، مجلة المؤثورات : مشاري عبد هللا النعٌم ()

 .9م، ص 99ٙٔ، ٌولٌو ٖٗالشعبٌة، ع

 .ٖ٘ٔالزخارؾ الجدارٌة، ص: األعظمً ()

 .ٓٓٔ، ص ٕموسوعة، مج: الباشا ()

 .8ٖٔ، 7ٖٔالزخارؾ الجدارٌة، ص : األعظمً ()

األخشاب المزخرفة فً الطراز األموي، مجلة كلٌة اآلداب جامعة القاهرة، : فرٌد محمود شافعً ()

 .9الفنون الزخرفٌة، ص : ، عبد العزٌز حمٌد وآخرون٘ٙم، القاهرة، ص9ٕ٘ٔ، سنة ٗٔمج

 .ٓٔالزخرفة، ص الفنون : عبد العزٌز حمٌد وآخرون ()

 .ٖٕ٘العمارة العربٌة، ص : شافعً  ()
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العصور
()

واسُتخدمت هذه الوحدة الزخرفٌة بؤشكالها المتعددة فً الكثٌر من ، 

المنشآت المعمارٌة بجدة فً العصر العثمانً، وكان الشكل األكثر استخداماً رسم 

األزهار متراصة، بشكل دابري  حول مركز واحد، كما فً الصرة الخشبٌة المنفذة 

وتؤخذ البتبلت أعداداً . (9ٖ)بمنتصؾ أسقؾ الؽرؾ العلوٌة بمدرسة الفبلح، لوحة رقم

مختلفة وأشكاالً مختلفة، فمنها رباعٌة البتبلت، وعرفت بزهرة كؾ السبع؛ ألنها تشبه 

أثر كؾ السبع على األرض، ومن أمثلتها رسمها بطرٌقة التلوٌن على واجهة سقؾ 

، وبطرٌقة الحفر كما فً الحشوة السفلٌة للشباك الواقع (ٖ٘ٓ)صالح نوار، لوحة رقم 

ومنها خماسٌة البتبلت كما  (7ٗٔ)فً الواجهة الشمالٌة لمنزل نور ولً، لوحة رقم 

وقد نفذها الصانع بشكل منفرد، وحصرها . فً زخرفة الباب الربٌس لمنزل الجوخدار

 (.9ٕٓ)داخل أطر معٌنة الشكل لتظهر بصورة فً ؼاٌة الجمال، لوحة رقم

وتؤخذ فً بعض الصور شكبلً محدباً لتتصل بإطار دابري ٌحدد جمٌع البتبلت، 

كما فً زخرفة المنور الدابري الذي ٌعلو باب الدخول الواقع فً الواجهة الؽربٌة 

ومنها ما تكون على شكل أشرطة زخرفٌة تشكل . (9ٕٔ)لمنزل نصٌؾ، لوحة رقم

إطار لتحدٌد زخارؾ داخلها، ومن أمثلة ذلك الزخرفة الموجودة فً واجهة الباب 

ومنها ما تكون بصورة مجسمة على شكل . (ٙٗ)الربٌس لمسجد الشافعً لوحة رقم 

صرة كما فً مصراعً باب الدخول الربٌس الواقع فً الواجهة الشمالٌة لمسجد 

 (.ٙٗ)الشافعً، لوحة رقم 

ومنها زخرفة وردة الٌاسمٌن وقد نفذت بطرٌقة الرسم باأللوان على واجهة 

 (.ٖ٘ٓ)سقؾ منزل صالح نوار، لوحة رقم

 

 : الزخرفة الحٌوانٌة -3

باإلضافة إلى الزخارؾ الهندسٌة والنباتٌة استعملت األشكال اآلدمٌة والحٌوانٌة 

بكثرة فً الفنون السابقة لئلسبلم
()

. 

وكان لموقؾ اإلسبلم من تحرٌم وكراهٌة التصوٌر األثر فً قلة استعمال مثل 

                                                 
 .ٖٗٓمدٌنة حٌس، ص : الحداد ()

 .ٕٕٔالزخارؾ الجدارٌة، ص : األعظمً ()
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هذا النوع من الزخرفة، ولكنها مع ذلك لم تكن مهملة كل اإلهمال، فقد وجد نماذج لها 

فً زخرفة عمارة جدة فً العصر العثمانً، ومن أمثلة استخداماتها فً األعمال 

الخشبٌة فً الحشوات العلوٌة لبابً الدخول الربٌس الواقع فً الواجهة الشمالٌة 

ومدخل النساء الواقع فً الواجهة الؽربٌة لمنزل نصٌؾ، وهً عبارة عن طابر 

 (.8٘ٔ)النورس الذي كان ٌوجد بكثرة على سواحل بحر جدة، لوحة رقم
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المبحث الثالث 

 مواد البناء والطرق المستخدمة

 :مواد البناء:   ووًال 

تتوقؾ طبٌعة مواد البناء المستخدمة فً عملٌة البناء فً منطقة ما على عوامل 

عدة، أهمها طبٌعة البٌبة المحلٌة ونوعٌة تضارٌسها ومناخها
()

، واعتمدت جدة فً 

الحصول على مواد البناء أساساً على المواد المتوفرة من بٌبتها المحلٌة كاألحجار، 

والخشب، والطٌن، والنورة، وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً ألهم مواد البناء التً اعتمدت 

 :علٌها فً عمارتها فً العصر العثمانً

 :األحجـــار- ٔ

     تعد األحجار  العنصر البارز فً عمارة جدة، ونجح المعمار فً استؽبللها 

بطرٌقة عملٌة جٌدة، ولقد بنٌت بطرٌقة هندسٌة فً ؼاٌة اإلتقان
()

، ومن أهم األحجار 

 :التً اسُتخدمت فً عمارة جدة فً العصر العثمانً

 :  ـ الحجر المنقبً

من كربونات الكالسٌوم، % ٓ٘هو حجر كلسً، ٌحتوي على نسبة ال تقل عن 

(على هٌبة معدن دولوماٌت)ونسبة متفاوتة من كربونات المؽنزٌوم 
()

، ولذلك ٌعتبر 

من الصخور الهشة
()

، إال أنه ٌكتسب قسوة أكبر بعد زمن من تعرضه للهواء الطلق، 

حٌث ٌفقد رطوبته الطبٌعٌة التً كانت بالمقلع؛ ألن أؼلب مستوٌات استخراج الحجر 

تتكون من مستوى البحر، أو تحت مستواه، لذلك ٌحرص قاطعو الحجر على تهذٌبه 

عندما ٌكون خارجاً لتوه من المقلع ألن صبلبته ستتضاعؾ فٌما بعد، مما ٌزٌد من 

صعوبة القص
()

. 

وٌرجع التنوع فً تدرج  ألوان الحجر إلى اختبلؾ أنواع ونسب المعادن 

                                                 
، 8ٓ صم،ٕٕٓٓ، ٔ اآلثرٌة، دار نهضة الشرق، القاهرة، طترمٌم المنشآت: عوضمحمد أحمد ( )

 الطبٌعٌة والعمارة التقلٌدٌة، المإسسة الطاقات: فتحًحسن ، ٘٘، صجولة تارٌخٌة: زٌن العابدٌن

 .8ٔ، صم988ٔ، ٔالعربٌة للدراسات والنشر، ط

 .ٕٔحج إلى مكة، ص : لٌدي ()

أطلس المعادن الصناعٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة، ترجمة حسٌن محمد صابر، : دانٌال لوران ()

. ٓٙهـ، ص9ٔٗٔ، (ٔ)وزارة البترول والثروة المعدنٌة، ط

 .87ترمٌم المنشآت، ص : عوض ()

التقرٌر الفنً خصابص واستخدامات الحجر المنقبً بجدة : جان كلود بٌساك، وعدنان عباس عدس ()

 .ٕٔم، ص ٕٙٓٓ/ هـ7ٕٗٔالتارٌخٌة، أمانة محافظة جدة، 



 

 

( 403) 
 

الموجودة به، لذلك ٌكون الحجر النقً ؼالباً ماببلً إلى البٌاض
()

، ولكنه ٌمكن أن 

ٌحتوي على توشٌحات أكثر عمقاً، منها األحمر الصلصالً
()

، إال أن له صفات جٌدة 

تتلخص فً أنه مناسب لؤلجواء الحارة، فهو ال ٌنقل الحرارة من الخارج إلى الداخل 

بسهولة، ولهذا مٌزة فً المحافظة على برودة الؽرؾ، كما أن له قوة جٌدة
()

، وفً 

حال وجود إجهادات مركزة فً أحد زواٌا الحجر، فإن ما ٌحصل هو تفتت موضعً 

بدل من انكسار فً الكتلة، كما أن صفة المسامٌة التً ٌتمٌز بها الحجر، تسهل من 

التصاق الطٌنة الداخلٌة والطبلء
()

. 

وكانت عمارة جدة قد اعتمدت بشكل كبٌر على الحجر الجٌري المنقبً 

المستخرج من أماكن مختلفة بالقرب من الساحل جهة الشمال والؽرب
()

، وفً جهة 

الروٌس والبؽدادٌة
()

، وٌتم نحتها على شكل قوالب مكعبة تتراوح أبعادها ما بٌن 

ممٓٗٗ ـ ٕٓ٘
()

، بواسطة آلة حدٌدٌة تسمى الشاحوطة
()

 (.ٕٖٔ)لوحة رقم ، 

وكانت المناقب تسمى بؤسماء أصحابها كمنقبة صدقة، ومحضار كركشان، 

وبادكوك، ؼٌر أن موقع المنقبة فً األساس مشاع ال تعود ملكٌته ألحد
()

، وكانت 

تقص الحجارة، وتحمل على ظهور الحمٌر
()

 إلى مواقع البناء، لٌستلمها القراري 

الذي بدوره ٌقصها تحت إشراؾ المعلم
()

. 

وقد تمتع الفنٌون بمهارة عالٌة فً نحت الحجارة وتكٌٌفها بالشكل المطلوب، 

 .فمنها األملس ومنها المربع، والمستدٌر، واألسطوانً، ومنها المنقوش، والسادة

ومن أشهر األعمال المعمارٌة التً اسُتخدمت هذا النوع من األحجار فً جدة 

فً العصر العثمانً، عدد كبٌر من المنازل واألربطة، كمنزل البؽدادي الذي كان ٌقع 

                                                 
 .87ترمٌم المنشآت، ص : ، عوضٕٕ، ص ٔمرآة الحرمٌن،ج: رفعت ()

 .ٕٕالتقرٌر الفنً، ص : جان كلود ()

 .ٕٖالعمارة اإلسبلمٌة، ص : فارسً. 7ٗعمارة جدة، ص : بخاري ()

 .ٕٔالتقرٌر الفنً، ص : جان كلود ()

 .ٗٙمبلمح، ص : مؽربً ()

 .ٔٓٔ ص ،ٔ طجدة،: طرابلس ()

 .ٕٔمنازل جدة، ص : خان ()

 .هـ9ٕٗٔ/ 7/ ٘ٔمقابلة شفوٌة مع السٌد محمد محمد داقر فً منزله بحارة الشام  ()

 .ٔٓٔ ص ،ٔ طجدة،: طرابلسً ()

 .9ٕالرحلة، ص : تامٌزٌه( )

 .ٔٓٔ ص،ٔ طجدة،: طرابلسً ()
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(ٗ٘ٔ)، ومنزل نصٌؾ، لوحة رقم(ٕ٘ٔ)ؼرب جدة قرب الشاطا، لوحة رقم
()

. 

 :ب ـ الحجر المرجانً 

هو عبارة عن كابنات بحرٌة دقٌقة تتحجر بعد موتها، وٌستخرج من قاع البحر 

بواسطة الؽواصٌن
()

ٌشكل ؼالباً نوعاً من الكلس، بجزٌبات ناعمة، وهو أكثر . 

مسامٌة من الحجر المنقبً، كما أن الحجر المرجانً المستخرج حدٌثاً تكون مقاومته 

قلٌلة جداً، ولكن كما هو الحال مع الحجر المنقبً، فإنه ٌكتسب صبلبة عند تعرضه 

للهواء الطلق، فتتضاعؾ قسوته، وقد تصل إلى ثبلثة أضعاؾ قسوته األولٌة، لذلك 

ٌعمد القراري إلى تشكٌل الحجر مباشرة بعد استخراجه بواسطة المقالع
()

، وٌتمٌز 

الحجر المرجانً بؤن جزبٌاته عالٌة المسامٌة، لذا فهو مادة عازلة للصوت والحرارة، 

وٌستخدم أحٌاناً مختلطاً باألحجار العادٌة ضمن بناء الجدران
()

واشتهر بٌن . 

؛ ألن سطحه الداخلً عند فلقه ٌكون شبٌهاً بالمشط(المشاط)المعمارٌٌن باسم 
()

. 

 :ج ـ الحجر البحري 

 عبارة عن حجر مكون من ترسبات صلبة، ٌصفه مؽربً بؤنه قوي ولونه 

رمادي، وقد استخدمه المعمار فً بناء الدبول مما ٌلً األساسات لقوة تحمله
()

. 

 :د ـ البالط البحري 

هذا النوع من الحجارة ٌستخرجه الؽواصون من البحر، وهو عبارة عن طبقات 

حجرٌة ذات أسطح ملساء مترسبة، تستخرج من البحر على شكل شرابح، الستخدامها 

فً تزٌٌن أرضٌة المداخل، وعادة ٌستخدمها األؼنٌاء بسبب ارتفاع سعرها
()

. 

 :األخشاب- ٕ

ٌعد الخشب مادة مرؼوبة فً أعمال البناء منذ أقدم العصور
()

، وقد حافظ على 

مكانته؛ لسهولة استعماله ولخفة وزنه بالنسبة للكثٌر من مواد البناء، كالحجارة والحدٌد 

                                                 
 .9ٖٔ، ص (7ٕ)، مجلد ٙهـ، ج8ٖٙٔمجلة المنهل عدد جمادى الثانٌة سنة  ()

 .9ٔٔبلدٌة جدة، تارٌخ وإنجازات، ص : أمانة مدٌنة جدة ()

 .ٕ٘التقرٌر الفنً، ص : جان كلود ()

 .ٕ٘التقرٌر الفنً، ص : جان كلود ()

 .9ٔٔبلدٌة جدة تارٌخ وإنجازات، ص : أمانة مدٌنة جدة ()

 .8٘مبلمح، ص : مؽربً ()

 .9ٔٔتارٌخ وإنجازات، ص : بلدٌة جدة  ()

، 8ٕم، ص 98ٔٔط، القاهرة، دار الفكر العربً، . خامات الدٌكور، د: مصطفى أحمد ()

  .ٖٕ، ص الخشبٌةالصناعات:الثقفً
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 .وؼٌرها

واسُتخدم الخشب فً عمارة جدة فً العصر العثمانً بشكل كبٌر، فكانت منه 

األبواب، والنوافذ، والرواشٌن، واألسقؾ، والدعامات وؼٌرها، وكان الحصول على 

األخشاب البلزمة لمثل هذه الصناعة أمراً بالػ الصعوبة، فالجزٌرة العربٌة بصفة 

عامة، والحجاز بصفة خاصة تفتقر لؤلنواع الجٌدة من األخشاب، لذا سدوا هذا النقص 

إندونٌسٌا، والهند، : بجلب األخشاب ذات النوعٌة الجٌدة من الببلد األخرى مثل

وسواحل أفرٌقٌا
()

، وسنؽافورة
()

. 

ان)وكانت هذه التجارة تعرؾ عند تجار جدة باسم  ، أي أنها تجارة ؼٌر (الُخمَّ

مضمونة
()

 لوحاً من الخشب، ٕٓ، وكانت الوحدة التجارٌة تسمى كورجه، وتساوي 

وٌقدر سعرها فً أواخر العصر العثمانً بعشرٌن جنٌهاً ذهبٌاً 
()

. 

وٌظهر من األنواع المستخدمة فً البناء بعض األخشاب المستوردة كالساج، 

 . والجاوي، والزان، و القندل، وأخشاب محلٌة كالنخل، و العتم، والعرعر

 : وفٌما ٌلً عرض تفصٌلً لهذه األخشاب

 :األخشاب المحلٌة -  

ٌعرؾ باسم نخٌل الدوم:  ـ الدوم
()

، وٌمتاز بصبلبته، إال أن أسفل الجذع عرٌض، ثم 

ثم ٌقل السمك فً رأسه فٌصبح رفٌعاً بمقدار النصؾ
()

، وٌبلػ سمكه ضعؾ سمك 

خشب القندل، وٌوجد بكمٌات قلٌلة جنوب جدة وشمالها
()

، وبكمٌات كبٌرة فً بعض 

أودٌة الطابؾ
()

، وقد اسُتخدم فً عمارة جدة فً أطراؾ وحلوق األبواب والنوافذ، 

 .وفً عمل السقوؾ

كان لتوفر النخٌل فً مناطق مختلفة من الجزٌرة العربٌة أن اسُتخدم بكثرة : ـ النخٌل

فً عمارتها، وخاصة فً المدٌنة المنورة وخٌبر واإلحساء، وقد استخدمه الرسول 

                                                 
 .ٖٕمكة، ص : رفٌع ()

 .ٙٙمبلمح، ص : مؽربً ()

 .ٙٙمبلمح، ص : مؽربً ()

 .79ٕ، ص  مدٌنة جدةتارٌخ: األنصاري( )

 .8ٗأعمال، ص : ، الحارثً ٖٖٙ، ص مدٌنة جدةتارٌخ: األنصاري( )

 .ٙٙمبلمح، ص : يمؽرب ()

 .ٖٖٙ، ص مدٌنة جدةتارٌخ: االنصاري( )

 .ٙٙمبلمح، ص : مؽربً ()



 

 

( 406) 
 

﴿﴾فً بناء المسجد النبوي وتسقٌفه 
()

، وفً عمارة جدة فً العصر العثمانً استخدم 

سعؾ النخل المجدول فً تسقٌؾ العدٌد من المنازل المكونة من دور أو دورٌن
()

 ،

 (.9ٔ)شكل رقم 

ٌتمٌز خشب العرعر بمتانته وصبلبته، ومقاومته للتسوس: العرعر- 
()

، ٌشبه إلى حد 

كبٌر خشب األرز، وهو ذو رابحة عطرٌة
()

، وٌتواجد بكثرة فً أعالً جبال سورٌا 

وآسٌا الصؽرى
()

، وفً المرتفعات الجبلٌة بالطابؾ، اسُتخدم بكثرة فً تسقٌؾ 

المنازل، وكان من األخشاب التً تستخدم فً طرٌقة الخرط
()

. 

كما اسُتخدم كدعامات لرفع الضرر عن الجدران فً حالة انبعاجها، وذلك برفع 

، واسُتخدم (ٕٙ٘)المنطقة العلوٌة السلٌمة، وإزالة الخراب من تحتها، لوحة رقم 

كعروق تضاؾ إلى المدامٌك زٌادة فً تماسكها
()

 (.7ٕ٘)، لوحة رقم 

ٌعرؾ بالزٌتون البري، وٌمتاز بقوته وصبلبته، إذا ما جفؾ بطرٌقة فنٌة :العتم- 

سلٌمة
()

، كما ٌمتاز باندماج ألٌافه، وعدم قابلٌته للصقل
()

، إال أن أعواده تكون 

قصٌرة، لذلك نجد استخدامه ٌكون فً أعتاب السبللم
()

. 

 :ب ـ األخشاب المستوردة

اسُتخدم هذا النوع من الخشب فً الكثٌر من األعمال المعمارٌة من أبواب :الجاوي- 

وشبابٌك وأسقؾ؛ لتمٌزه بصبلبته وضٌق مساماته
()

. 

                                                 
، ٔ، الرٌاض، ط()الحرؾ والصناعات فً الحجاز فً عصر الرسول: عبد العزٌز إبراهٌم العمري ()

 .ٕٔٔم، ص 98٘ٔ/ هـ٘ٓٗٔ

 .ٕٗ، ص الخشبٌةالصناعات: الثقفً ()

 .٘ٗٔمكة، ص : رفٌع ()

، القاهرة، وزارة الثقافة، المجلس ٔترمٌم وصٌانة المبانً األثرٌة والتارٌخٌة، ط: عبد العزٌز شاهٌن ()

 .ٕٔٔترمٌم المنشآت، ص: ، عوض8ٙت، ص. األعلى لآلثار المصرٌة، د

 .ٕٔٔترمٌم المنشآت، ص : عوض ()

 .ٕٗٔالروشان، ص : المرحم ()

 .8ٕالتقرٌر الفنً، ص : جان كلود  ()

نباتات برٌة من أبها والمناطق المجاورة، الدار السعودٌة للنشر والتوزٌع، : حسٌن علً أبو الفتوح ()

 .8ٙهـ، ص ٗٓٗٔ، (ٔ)ط

 .ٕٗ، ص الخشبٌةالصناعات: ، الثقف78ًخدمات الدٌكور، ص : مصطفى ()

 .ٕٗ، ص الخشبٌةالصناعات: الثقفً ()

 .9ٕٔالروشان، ص: المرحم ()
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وٌذكر المؽربً أن آل سقاؾ انفردوا باستٌراده من سنؽافورة عن طرٌق بواخر 

الحجاج الجاوٌٌن بتكلفة قلٌلة جداً، حٌث تفرش أرضٌات البواخر بالخشب، فإذا 

وصلت الباخرة ُتسلم األخشاب إلى وكٌل السقاؾ فً جدة، ومن ثم ٌتم عرضها 

للبٌع
()

، من أمثلة استخدامه فً عمارة جدة فً العصر العثمانً المناور الداخلٌة 

 .  بمنزل نصٌؾ

موطنه األصلً الهند وبورما وتاٌلند، كما ٌوجد فً الصٌن و جاوا، وتتمٌز :التٌك- 

م، لونه ضارب ٘ٗ إلى ٓٗشجرة التٌك بضخامتها، حٌث ٌصل ارتفاعها أحٌاناً من 

للصفرة بدرجات متفاوتة، وهو صلب ومعمر ال ٌكاد ٌفنى
()

، ٌعتبر بالنسبة لؽٌره من 

من األخشاب بمنزلة الذهب لبقٌة المعادن، حٌث ٌمتاز بمقدرته الفابقة على مقاومة 

العوامل الجوٌة والرطوبة العالٌة لصؽر مسامه، ولوجود مادة دهنٌة تسمى بالدسم، 

تساعد على سهولة قطعه وتشكٌله بسهولة
()

. 

ومن أمثلة استخدامه بعمارة جدة فً العصر العثمانً، باب الدخول الربٌس 

 .الواقع فً الواجهة الشمالٌة لمنزل نصٌؾ، كذلك الروشان الواقع بذات الواجهة

ٌتمٌز هذا النوع من الخشب بؤنه خشب صلد جداً، ٌرد من الهند: خشب القندل- 
()

، أو 

أو من بعض موانا الشرق األقصى
()

. 

وقد اسُتخدم بعمارة جدة فً العصر العثمانً فً تقوٌة وشد األسقؾ، كما فً 

(ٖٗٓ)سقؾ الدٌوان الداخلً بمنزل صالح نوار لوحة رقم 
()

. 

ٌتمٌز بقابلٌته للتشكٌل واالنحناء، كما ٌتمٌز بإمكانٌة تصلبه القوي بعد : خشب الزان- 

الثنً، باإلضافة إلى ضعؾ قابلٌته للتشقق، لكنه ٌتحمل دق المسامٌر، وتثبٌت 

الحشوات دون تشوهات فً سطحه
()

، وٌستورد من أوربا وأمرٌكا
()

. 

 :النـورة-  3

                                                 
 .77مبلمح، ص : مؽربً ()

 .8ٕٔالروشان، ص : المرحم ()

 .ٔٙالسفن، ص : الحجً ()

( )Jean. Pierre G reenlaw : The Car al Buildings of Suakin. P. 90 

. 77، 7ٙمبلمح، ص : مؽربً ()

 .ٕٙ، ص  الخشبٌةالصناعات: الثقفً ()

 .ٙت، ص. ط، دمشق، دار دمشق للطباعة والنشر، د. األخشاب واألعمال الخشبٌة، د: عماد دروٌش ()

 .ٓ٘أعمال ، ص : الحارثً ()
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هً مادة مساعدة تتكون من الكلس الطبٌعً والرمل، واللذٌن ٌتم الحصول 

علٌهما من تفتٌت الحجر المنقبً
()

، ثم ٌتم حرق األحجار حتى تتحول إلى بودرة 

أقرب إلى اللون األبٌض
()

، وبعد أن ٌبرد الفرن تستخرج قطع النورة منه، وٌصب 

علٌها الماء، والذي ٌنتج عن تفاعله مع النورة ما ٌشبه الؽلٌان، وبذلك تتحول أحجار 

النورة إلى مادة بٌضاء ناعمة
()

، ٌضاؾ الٌها التراب والماء وتتفاوت النسبة فً إعداد 

إعداد خلٌط المإنة، فهناك من ٌرى أنها تتكون بنسبة ثبلث إلى واحد وهو الخلط 

الجٌد
()

، وقد ٌضاؾ علٌها مادة القاحود، وهو مسحوق ناعم لبعض األحجار المحلٌة 

التً ٌتم الحصول علٌها من منطقة شرق جدة، لتعطً البٌاض لوناً أصفر، أو ٌضاؾ 

(نٌلً)علٌها الزهرة التً تعطً لوناً أبٌض ماببلً إلى الزرقة 
()

. 

كما تستخدم النورة المخلوطة بقطع األحجار الصؽٌرة كمإنة بٌن قوالب 

األحجار أو اآلجر
()

؛ ألن النورة قوٌة تجعل تماسك األحجار قوٌاً، أو فً تكحٌل 

وتستخدم النورة . األحجار من الخارج فً حال رصها، وفً تلٌٌس قصبات المجاري

فً التشطٌب أو الترمٌم أو عمل اإلضافات البارزة، كالنقوش، والخبلٌا، كما تستخدم 

فً طبلء الجدران والحوابط الداخلٌة والخارجٌة
()

، وفً تؽطٌة أرضٌة الحمامات 

كبدٌل للببلط، وتلٌٌس أرضٌة وجدران الصهارٌج
()

، كما فً صهرٌج مسجد الخضر، 

 (.ٕٙٗ)الخضر، لوحة رقم 

ومنها النورة السوداء، وٌتم الحصول علٌها بخلط النورة مع التراب الناعم 

وتخمر بالماء، وتستخدم فً سد التشققات والترقٌع والطرشة األولٌة للجدران قبل 

                                                 
 .7ٕالتقرٌر الفنً، ص : جان كلود ()

 .7ٙمبلمح، ص : مؽربً ()

 .ٕٕٗمدٌنة حٌس، ص : الحداد ()

مصانع النورة بمكة المكرمة طرازها المعماري ونتاجها الصناعً : عادل محمد نور ؼباشً( )
هـ، السنة الثالثة 8ٔٗٔحتى نهاٌة العصر العثمانً، مجلة الدارة، العدد األول، محرم 

 .7٘والعشرون، ص

 

 .ٙٙ٘ص ، عمارة الدور: سوزان محمد ()

 .ٕٕٗمدٌنة حٌس، ص : الحداد ()

 .7ٙمبلمح، ص : مؽربً ()

 .ٓٔٔ ص،ٔ طجدة،: طرابلسً ()
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التلٌٌس
()

. 

وٌتم تصنٌعها فً مصانع لها قرب باب مكة
()

، من أشهرها مصنع عبدالرزاق 

سقا، ومصنع محمد نوار، ومصنع علً شحات، ومصنع حامد أبً زناده، ومصنع 

المزٌبلً، ومصنع عبد الرزاق ٌوسؾ، ومصنع محمد علً جدع
()

. 

 :الحـــدٌد- 4

ٌعد الحدٌد من مواد البناء المساعدة، وقد استعمل فً تؽطٌة الشبابٌك القرٌبة من 

، (ٗ٘)مستوى الشارع، كما فً شبابٌك الواجهة الشرقٌة لمسجد الشافعً، لوحة رقم 

وعلى القمرٌات التً تعلو األبواب لؽرض تجمٌلها، كما فً منزل نور ولً لوحة 

 (.9ٕٓ)رقم

وٌتم الحصول على هذه المادة عن طرٌق استٌرادها من مناطق داخل وخارج 

الجزٌرة العربٌة كالٌمامة، والٌمن، وببلد فارس، والهند وؼٌرها
()

، وكانت عملٌة 

البٌع تتم عن طرٌق المزاد، وكان ٌبلػ سعر القنطار فً أواخر العصر العثمانً أربعة 

عشر قرشاً 
()

، ومن أشهر الحدادٌن عٌسى الحداد، وعلً الحداد ومحمد كابلً، وعبد 

النبً
()

. 

 : األسمنت- 5

ٌتمٌز األسمنت بخاصٌة سرعة تصلده
()

، إال أنه لم ٌستخدم فً عمارة جدة فً 

العصر العثمانً، إال فً القلٌل نظراً لندرته، حٌث ٌصفه مؽربً بؤنه مادة عزٌزة جداً 

لندرة وجوده
()

، وكان ثمن الكٌس الواحد زنة خمسٌن كٌلو جنٌهاً ذهبٌاً، وٌعرؾ 

بالنورة اإلفرنجً أو األوربً
()

، ومن استخدامات هذه المادة تؽطٌة األسطح التً 

                                                 
 .ٓٔٔص، ٔطجدة، : طرابلسً ()

 .7ٙمبلمح، ص: مؽربً ()

 .ٓٔٔص، ٔطجدة، : طرابلسً ()

. ٖٗٔالروشان، ص : المرحم ()

 Y. pRK. UM. 8/ 175  :وثٌقة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم ()

  Y. pRK. UM. 8/ 175  :وثٌقة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم ()

. 9ٗرحلة، ص : تامٌزٌه()

 .8ٕمبلمح، ص : مؽربً ()

 .8ٕمبلمح، ص : مؽربً ()
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ٌكثر فٌها مرور الماء، وفً أرضٌات خزانات حفظ الماء
()

. 

ومن أهم استعماالت األسمنت فً عمارة جدة فً العصر العثمانً، عمل 

، وقد تم جلبه من لندن(الكنداسة)أساسات محطة المٌاه 
()

. 

 :الطـــــٌن- 6

تتكون رواسب الطٌن فً مصبات األنهار وقاع البحار والمنحدرات، وتتكون 

من معادن الصلصال
()

، وفً جدة فً بحر الطٌن الواقع شمال ؼرب جدة، كانت 

تصب فً البحٌرة مٌاه السٌول القادمة من األودٌة بشرق جدة محملة باألتربة المنجرفة 

، وعمق البحٌرة ال ٌزٌد عن مترٌن (الرنق)مع ما تحمله من طٌن سلتً ناعم ٌسمى 

اثنٌن، خارج سور جدة، وكانت منازل جدة تعتمد بصورة كبٌرة على الطٌن 

المستخرج من أعماق هذه البحٌرة، الستخدامها كمونة لربط األحجار بعضها ببعض، 

وٌضاؾ أحٌاناً عند عملٌة اإلنشاء كمٌة من التبن أو األثل أو القش حسب توفر هذه 

المادة أو تلك على مقربة من موقع البناء
()

. 

وكان له متعهدون ٌستخرجونه بالهوارة، وٌكوم معجونه بشكل هرمً، ثم ٌؤتً 

معلمو البناء لشرابه، ومن أشهر متعهدي هذه المادة الشٌخ محمد باخرٌبه
()

. 

ومن أشهر األعمال المعمارٌة فً جدة فً العصر العثمانً التً اسُتخدم الطٌن 

(م8ٖٙٔ/هـ8ٕٓٔ)فً بنابها مخازن المٌناء الخاصة بالحكومة التً بنٌت فً عام 
()

. 

(م8ٖٙٔ/هـ8ٕٓٔ)
()

. 

 

 :طرق البناء:  ثانٌاًال 

لم تكن طرٌقة البناء فناً خاصاً بجدة، بل اقتبسه المعمارٌون من فنون العمارة 

اإلسبلمٌة فً األقطار اإلسبلمٌة المختلفة، ونقل أفكاره ووحداته زوار البلدة القادمون 

                                                 
. 8ٕمبلمح، ص : ، مؽربًٗٙرحلة، ص : تامٌزٌه()

 Y. MKU. 299/ 28 :وثٌقة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم ()

. 9ٗترمٌم المنشآت، ص : عوض ()

 .ٔٙص،ٔطجدة،: ، طرابلس9٘دراسات فً العمارة الطٌنٌة، ص : رموضة ()

. ٔٙ ص،ٔ طجدة،: طرابلسً ()

 I. Mvl 493/ 22325  :وثٌقة بؤرشٌؾ رباسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم ()
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ألداء فرٌضة الحج والعمرة
()

، وكان ظهور الشكل النهابً لعملٌة البناء هو نتٌجة 

المتزاج عدة عوامل ومحددات؛ منها نوعٌة مواد البناء المستخدمة، والعوامل 

البٌبٌة
()

، و مهارة أصحاب المهنة، والطموحات الجمالٌة والذوق الفنً ألصحاب 

المبانً، فعكست تمٌزاً فرٌداً عن بقٌة البلدان، مما جعل منها قطعاً فنٌة ذات طابع 

 .محلً أصٌل

وسنتحدث فً هذا المبحث عن المراحل التً عادة ما ٌمر بها بناء المنزل فً 

مدٌنة جدة، وهً تكاد تكون ذاتها فً بقٌة المبانً مع االختبلؾ فً تفاصٌل وعدد 

ومساحة الوحدات المعمارٌة، وفً طرق إخراج الوحدة المعمارٌة فً شكلها النهابً 

من الناحٌة الجمالٌة والفنٌة، ؼٌر أن خطوات عمل األساسات، وبناء الجدران، 

والتسقٌؾ تكاد تكون متماثلة فً بقٌة المنشبات المعمارٌة، وفٌما ٌلً عرض تفصلً 

 :لهذه المراحل

ما ذكره الشٌخ محمد حسٌن نصٌؾ واصفاً وهو  :(التخطٌط )المرحلة األولى

ن أول خطوات البناء تتم بوضع خرٌطة إ» :بناء منزل جده عمر أفندي نصٌؾ فٌقول

، وشبابٌكه، ٌوضح فٌها وحدات المنزل الداخلٌة، على ورقة كبٌرة بالقلم الرصاص

«وكل ما ٌلزم رسمه، وارتفاعه، (صاالته)وممراته ، وؼرفه، وأبوابه
()

 ةلوح ،

(. 7ٕٙ)رقم

، لمنزلل فتؤتً بعد إعداد التخطٌط المسبق :(بناء األساسات ) ما المرحلة الثانٌة

وهً تمتد من حفر األساسات إلى بناء الجدران إلى مستوى الروشان مع ترك 

 فبعد حفر األرض كاملة بمقدار المتر أوالمتر ،الفراؼات البلزمة لفتحات األبواب

 والذي عادة ما ٌكون أسفل ،والنصؾ وفق المخطط، وتحدٌد موضع الصهرٌج

ٌترك بٌنهما فراغ ، الدهلٌز، ٌتم بناء صفٌن متقابلٌن من الطوب تحت مستوى األرض

والطٌن، وتعرؾ هذه الطرٌقة بطرٌقة المدامٌك  (الحشو)ٌمؤل بكسر الحجر الصؽٌرة 

سم ٘ٔحتى الوصول إلى عتبة الباب، مع زٌادة مقدار العتبة التً ترتفع بمقدار من 

ثم ٌبدأ ،  عن مستوى سطح األرض من الحجر واحدصؾأي بارتفاع  سم،ٕٓإلى 

                                                 
. 7ٗعمارة، ص : بخاري ()

. من هذا البحث (ٔٗ)انظر ص ()

. 9ٕٔ، ص 7ٕ، مجلد ٙم، ج 9ٙ7ٔ/هـ8ٖٙٔجمادى الثانٌة سنة ، مجلة المنهل ()
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مٓ٘.ٔرفع الحابط حتى مستوى فتحات الشبابٌك والرواشٌن أي بمقدار
()

 ، تقرٌباً 

ضبط المناسٌب األفقٌة ل، وتدعم وتقوى بهٌكل متصل من األخشاب (8ٕٙ) رقم ةلوح

 حتى ال تمٌل مع االرتفاع؛والرأسٌة للحوابط والواجهات
()

 .

 فتؤتً بعد تحدٌد مكان الشبابٌك والرواشٌن، :(بناء الجدران)  ما المرحلة الثالثة

 وٌبلػ عرض الحابط فً هذه المرحلة من ،ٌبدأ البناء بذات الطرٌقة فً الخطوة الثانٌة

سم كما فً الكثٌر من المنازل، وٌستفاد من سماكة 7ٓالمتر كما فً منزل نصٌؾ إلى 

 التً اشتهرت بها منازل جدة فً العصر العثمانً، ، الحابطٌةدوالٌبالجدران بإنشاء ال

بما ٌوازي نصؾ  ( العلويالساكؾ)وٌستمر البناء فً هذه المرحلة إلى سقؾ الباب 

 وفً هذه المرحلة توضع عتبة ،أرباع ارتفاع الشبابٌكالثة  وإلى ث،ارتفاع الرواشٌن

كما فً ، وقد تتضمن تارٌخ بناء المنزل، (9ٕٙ)الباب العلوٌة، كما فً لوحة رقم 

وضع بٌن ي، و تكون عادة من الخشب، كما (ٖٔٔ)شكل رقم  (9ٖٔ)لوحة رقم 

سم تقرٌباً ٖٓ إلى ٕٓ فً وضع رأسً بعرض ا الباب،العتبتٌن العلوٌة والسفلٌة مجنبت

توضع فٌها مفصبلت الباب، وفً بعض المنازل ٌوضع منور صؽٌر ٌعلو عتبة و

  منٌؽطى بشرابح، الباب العلوٌة على شكل عقد موتور أو شكل بٌضاوي أو دابري

.  لتسمح بدخول الضوء والهواء إلى الدهلٌز بعد ؼلق الباب؛الخشب أوالحدٌد

 حتى ٌصل  فً هذه المرحلة، وٌستمر البناء:(بناء الجدران ) المرحلة الرابعة

وٌتم قلب زواٌا الشبابٌك بواسطة ثبلث أو أربع قطع من ، إلى أعلى النوافذ والرواشٌن

 ولٌس  الشكل، وٌفضل أن ٌكون الخشب دابري،الخشب القوي كخشب القندل أو التٌك

 لٌتحمل ما ٌوضع علٌه من األحجار، وٌستمر البناء حتى ٌصل إلى أعلى الؽرفة اً مربع

.  أو أكثر من ذلك قلٌبلً لٌنتهً بناء حوابط الدور األرضً،م٘.ٖ بارتفاع

 تسقٌؾ الؽرؾ وعمل أرضٌات  فٌها فٌتم:(التسقٌص)  ما المرحلة الخامسة

 بحٌث تبعد الواحدة عن األخرى ،الدور األول، برص عدد من العوارض الخشبٌة

سم، ٌوضع علٌها طبقة خفٌفة من سعؾ النخل المجدول أو ٓٗ إلى ٖٓمسافة 

الحبال
()

وتؽطى ، ، أو ألواح األبلكاج،التً توضع فً اتجاه ٌعاكس اتجاه العوارض

                                                 
( )Jean Peirre: The Coral Buildings of Suakin, P 88. 

. ٖٖجدة، ص: باطرفً ()

() Greenlaw:The Coral Building of Suakin , P114.                
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 . تقرٌباً سم٘ٔمقدارها ببالرمل وطبقة من األسمنت 

 فٌتم بناء الدور األول من فوق سطح :(بناء الطابق األول)  ما المرحلة السادسة

 وٌختلؾ ،الدور األرضً إلى مستوى حافة الشبابٌك والرواشٌن من الطابق األول

سم عن مستوى سقؾ ٓ٘ إلى ٓٗمستوى وضع الرواشٌن والنوافذ حٌث ترتفع بمقدار 

وٌكون االتصال بٌنها وبٌن بقٌة أرجاء الؽرؾ ، الدور األرضً لتستخدم للجلوس فٌها

إال أن ، مٌسراً، وٌستمر البناء كما فً المرحلة الثانٌة حتى الوصول إلى السقؾ 

. سم عن حوابط الدور األرضً٘ٔ  بسٌط، قد ٌصل إلىعرض الحابط ٌقل بمقدار

 فٌبنى سقؾ الطابق األول كما فً :(تسقٌص السطح)  ما المرحلة السابعة

 وبذلك ٌنتهً بناء دورٌن، وعندما ٌكون هذا السقؾ هو األخٌر ،الطابق األرضً

تكون الطبقة األسمنتٌة أكثؾ مع حساب المٌبلن للخارج لتصرٌؾ مٌاه المطر، وكانت 

أما ،  التً من خبللها ٌتسرب ماء المطر إلى الخزان األرضً للمنزلبتوضع المٌازي

، مع التقلٌل من عرض الحابط ،  السابقة مراحل البناءذاتإذا كان هناك أدوار فتمر ب

وتكون الرواشٌن فٌه أوسع وأكبر، وزٌادة ارتفاع الدور
()

 .

وبعد االنتهاء من تسقٌؾ السطح األخٌر ٌوضع الساتر والذي انتشر فً أؼلب 

وذلك لتخفٌؾ الحمل على ؛ ٌعمل من الخشبعادة و منازل جدة فً العصر العثمانً،

 فتحات بٌن فً السواتر العلوٌة ترك كما روعً  وبالتالً على األساسات، السطح،

. ؛ لٌمكن من خبللها دخول تٌار هوابً إلى الفراغ، والسماح بالرإٌةالقوابم الخشبٌة

 كانت ُتكسى حوابط المنازل بطبقة :(التلٌٌس والتلوٌن) ما المرحلة الثامنة 

 مع الرمل، ومن ثم ٌدهن المبنى بطبقة جٌرٌة خالصة أخٌرة 8: ٔجٌرٌة تعمل بنسبة 

 .من اللون األبٌض، وأحٌاناً من اللون األزرق واألصفر

ولم ٌكن توزٌع العمل بٌن البنابٌن ٌتم بطرٌقة عشوابٌة، بل ٌراعى قدرات 

وخبرات كل فرد، حٌث ٌقوم بالمهام الموكل له ضمن تقسٌم متعارؾ بٌنهم، وفق 

 :المسمٌات التالٌة

 .وهو مهندس المنازل، وتحت إمرته ٌشتؽل جمٌع العمال: الرٌس- 

وهو الذي ٌشتؽل بٌده فً البناء، وهو المسإول عن قوة البناء أو : المعلم- 

                                                 
( )Pesce : Jiddah Pprtrait, P49. 
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ضعفه، وٌنفذ ما رسمه له الرٌس من الهندسة أو التخطٌط
()

. 

وكان من أشهر معلمً البناء فً الفترة األخٌرة من حكم الدولة العثمانٌة لمدٌنة 

 :جدة، ممن استطاع بعض كبار السن تزوٌدي بؤسمابهم

 .المعلم أحمد شرٌم.   - المعلم جمٌل عبده- 

 .المعلم محمد سرور.        - المعلم تٌسٌر- 

 .المعلم حسن دخنه.   - المعلم العلٌمً- 

 . المعلم على كركشان.   - المعلم أبو زٌد- 

 .المعلم عباس كزك.    - المعلم بقاره- 

 .المعلم ناصر عبد المطلوب.   - المعلم حسن محول- 

المعلم برا.    - المعلم الردٌنً- 
()

. 

ٌتركز عمله فً تهٌبة األحجار بتهذٌبها وتحدٌد جوانبها حسب مقاسات : القراري-

 .محددة 

 .بفتح الفاء والبلم المخففة، وهو الذي ٌحضر األحجار للقراري لٌصلحها: الفبلتً- 

ج-  بضم المٌم وفتح الراء وكسر الواو المشددة، وهو الذي ٌناول المعلم الَنَقل، : الُمَروِّ

وهً األحجار الصؽٌرة توضع تحت الحجارة الكبٌرة أو بٌنها حتى تستقٌم وال 

 .تتحرك

وهو الذي ٌخلط التراب بالنورة وٌعرؾ المقدار البلزم، ثم ٌخلطهما بالماء : الخبلط- 

 .لٌصبح الخلٌط طٌناً صالحاً للبناء

وهو الذي ٌناول الطٌن للمعلم لٌبنً به: الطٌان- 
()

    . 

كانت مهمته تتلخص فً عمل اللٌاسة على الجدران والدهان وٌعرؾ : المبٌض- 

بالملٌس، أو النوار
()

. 

                                                 
 .ٖٕٙ،صٕالتارٌخ القوٌم ،ج: كردي ()

تم حصر األسماء بالتعاون مع عدد من أصحاب المهن كبار السن والمهتمٌن بتارٌخ جدة مثل السٌد  ()

  .هـ9ٕٗٔ/7/7ٕمحمد داقر والسٌد سالم القرشً عند زٌارتً لهم فً حارة الشام بتارٌخ 

 .ٖٕٙ،صٕالتارٌخ القوٌم،ج: الكردي ()

. ٕٓٔ، 9ٔٔص : الحرفٌون : كابلً ()
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أما الوحدات الفنٌة من شبابٌك ورواشٌن ومشربٌات وأبواب وأسقؾ فٌتم 

زخرفتها ونقشها بعدد من الطرق التً اشتهرت لدى الصناع الفنٌٌن بمدٌنة جدة، ومن 

 :تلك األسالٌب

 :الحفـــــــر

عرؾ المسلمون طرٌقة الحفر على الخشب منذ فجر اإلسبلم متؤثرٌن فً ذلك 

بالفن الهلٌنستً
()

، ثم تطورت هذه الطرٌقة تدرٌجٌاً حتى ابتكر المسلمون فً العصر 

العباسً أسلوباً جدٌداً عرؾ باسم الحفر المابل أو المشطوؾ الذي عرؾ بمدٌنة 

سامراء، ثم انتشر بعد ذلك فً األقطار اإلسبلمٌة
()

، وتعرؾ هذه الطرٌقة عند 

، وال تزال هذه الكلمة مستعملة بٌن النجارٌن  فً مصر حتى (األوٌما)العثمانٌٌن باسم

وقتنا الحاضر
()

. 

وٌتم النقر أو الحفر على الخشب بواسطة أدوات صلبة؛ لتكوٌن أشكال زخرفٌه 

متنوعة، بعد أن ترسم األشكال الزخرفٌة على الخشب، إما برسمها على الورق 

كنموذج ٌتخذه الصانع قبل تنفٌذ الزخرفة على أرضٌة الخشب، أوبطرٌقة الحز البسٌط 

الذي ٌحدد موضع الزخرفة
()

. 

وفً األعمال الخشبٌة اسُتخدمت أسالٌب مختلفة من الحفر على الخشب، حٌث 

اسُتخدم أسلوب الحفر البارز، وفٌه تظهر األشكال الزخرفٌة فً صورة بروزات ٌتم 

، وذلك (بٌت)الحصول علٌها بواسطة إحداث فراؼات حول األشكال الزخرفٌة تسمى 

بنحت األرضٌة بزاوٌة قابمة انطبلقاً من مخطط مرسوم على الخشب وبدرجات 

مختلفة من البروز
()

، وقد عرفت هذه الطرٌقة فً الزخرفة منذ العصور الرومانٌة 

                                                 
. ٕٔٔ، ص ٔموسوعة، مج: الباشا ()

، 9ٕ، دارالمعـــارؾ، القاهـرة، صٗٙٔالفن اإلسبلمً، سلسلة كتابك، رقم : عبد الرحمن زكً ()

. ٕٔٔ، ص ٔموسوعة، مج: الباشا

 اإلسبلمٌة فً العصر العثمانً، الهٌبة المصرٌة العامة الفنون الزخرفٌة: مرزوقمحمد عبالعزٌز ( )

. ٗٙٔ، صم987ٔللكتاب، 

. ٖ٘أعمال، ص : الحارثً ()

فن الزخرفة الخشبٌة فً صنعاء، ترجمة محمد علً قاسم العروسً، وعلً : جٌمت وبولس بونافان ()

. ٖم، ص 99ٙٔ، ٔحمٌد زٌد، صنعاء، المركز الفرنسً للدراسات الٌمنٌة، ط
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واإلؼرٌقٌة
()

. 

وحازت هذه الطرٌقة النصٌب األكبر فً زخرفة واجهة األعمال الخشبٌة، 

وخاصة األبواب والرواشٌن، ومن أمثلة تنفٌذها، زخرفة واجهة الباب الربٌس لمنزل 

 (.8ٖٕ)، لوحة رقم (م9ٕٔٔ/هـٖٓٗٔ)باعشن 

أما األسلوب الثانً من أسالٌب الحفر المستخدمة فً زخرفة واجهة الخشب فً 

، وفٌه ٌقوم الصانع بتفرٌػ الزخرفة بعد رسمها (العمٌق)مبانً جدة فهو الحفر الؽابر 

على المساحة الخشبٌة بواسطة القلم الرصاص أو الفحم، وقد وجد هذا األسلوب إقباالً 

كبٌراً من الصناع؛ وذلك ألن تنفٌذ الزخرفة وفق هذا األسلوب ٌعمل على إطالة 

عمرها من تؤثٌر العوامل الجوٌة، بخبلؾ األسلوب السابق، ومن أمثلة تنفٌذ هذه 

الزخرفة فً عمارة جدة فً العصر العثمانً تنفٌذها على واجهة الروشان الواقع فً 

 .الواجهة الشمالٌة من وقؾ الشافعً

، وفٌه ٌقوم الصانع بتنفٌذ (المشطوؾ)أما األسلوب الثالث فهو الحفر المابل 

الزخرفة وفق األسلوب الثانً، ولكن تعمل الزخرفة بمٌبلن بحٌث تتقابل الحافات مع 

بعضها على شكل زاوٌة منفرجة، وٌعرؾ هذا األسلوب بالمحدب
()

، وقد ظهر هذا 

األسلوب فً العصر العباسً
()

، وكانت البداٌات األولى لظهوره فً الزخرفة الجصٌة 

فً مدٌنة سامراء
()

، ومن أمثلة استخدامه فً زخرفة المبانً فً جدة تنفٌذها على 

 (.8ٕ٘)واجهة باب الدخول لمنزل باجسٌر، لوحة رقم 

 :الخـــــــــــــرط

ظهرت هذه الطرٌقة فً العصور اإلسبلمٌة المختلفة، إال أنها وصلت إلى 

مستوى رفٌع ودرجة عالٌة من اإلتقان فً العصر المملوكً والعصر العثمانً
()

 .

                                                 
. 99م، ص978ٔ، ٔتارٌخ األثاث من أقدم العصور، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، ط: رجب عزت ()

ط، القاهرة، . ، دٔالعمارة اإلسبلمٌة فً مصر اإلسبلمٌة فً عصر الوالة، ج: فرٌد محمود شافعً ()

. ٖٔم، ص 97ٓٔالهٌبة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ، 

. 8ٕٓالفن، ص: األلفً ()

زخارؾ وطرز سامراء، مقال بمجلة كلٌة اآلداب جامعة فإاد األول، القاهرة، : فرٌد محمود شافعً ()

. ٖٔم، ص9٘ٔٔ، دٌسمبر ٕ، جٖٔمج

، ٔالتراث المعماري فً مصر، بٌروت، دار النهضة العربٌة اإلسبلمٌة، ط: صالح لمعً مصطفى ()

. 8ٖٕم، ص98ٗٔ/ هـٗٓٗٔ
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وعرؾ هذا األسلوب عند الصناع فً جدة باسم الصناعة الفنٌة
()

، وتظهر بوضوح 

فً صناعة الرواشٌن، وكانت تحقق بعض أهداؾ المجتمع المسلم، فهً تمكن النساء 

من رإٌة من بالطرٌق وتحول دون أن ٌراهن من بالخارج، وتعرؾ فً التركٌة باسم 

المشبك
()

. 

الخراطة البلدٌة الواسعة، وتشمل خرط : وتتم خراطة األخشاب على نوعٌن

البرامق، وخرط أرجل الكراسً والمناضد واألثاث عموماً، والخراطة الدقٌقة 

المعروفة بخرط المشربٌة، وتختلؾ باختبلؾ مقاساتها فمنها الصؽٌرة جداً، ومنها 

الواسعة كالعٌون
()

 .، وهً األكثر استعماالً فً زخرفة الخشب فً مبانً جدة

ولكثرة استعمال الصناع لمثل هذا األسلوب، كان ٌوجد فً جدة شارع 

، بجوار مسجد الحنفً، وهو عبارة عن (زقاق الخراطٌن)عرؾ بـ(زقاق)صؽٌر

حوانٌت صؽٌرة ممتدة على طول الشارع، وقد أزٌلت جمٌع الحوانٌت وأدخلت فً 

توسعة الشارع
()

. 

 :التعشٌق والتطعٌم

ظهرت هذه الطرٌقة فً العصر العباسً، كحل لنقص األخشاب فً معظم الببلد 

اإلسبلمٌة، وخاصة النوع الجٌد منه، ولتتوافق مع طبٌعة الجو الحار فً معظم الببلد 

اإلسبلمٌة
()

. 

وتنفذ بواسطة رص القطع الخشبٌة بجوار بعضها بعد نشرها وتقطٌعها إلى 

وحدات زخرفٌة مطابقة للرسم وتبعاً لمواصفات وأنواع الخامات المبٌنة بالرسم
()

، ثم 

ثم تعشق معاً داخل إطارات أو سدابب، وذلك عن طرٌق لسان بارز، وأخدود 

منقور
()

، لتشكل حشوات خشبٌة زخرفٌة مختلفة أشهرها األطباق النجمٌة
()

وٌحتفظ .

                                                 
. 8ٕٓمبلمح، ص: مؽربً ()

 . ٙٙٔالفنون الزخرفٌة ، ص : مرزوق ()

. 7ٗٔ، ٙٗٔتارٌخ، ص : رجب ()

. 8ٕٓصمبلمح، : مؽربً ()

 . ٗٙٔ، ٖٙٔالفنون الزخرفٌة ، ص : مرزوق ()

ء .ٖ٘ٔتارٌخ، ص : رجب ()

. ٕٔٔ، ص ٔموسوعة مج: الباشا ()
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النجمٌة
()

وٌحتفظ متحؾ الفن اإلسبلمً على مجموعة من التحؾ الخشبٌة فً ؼاٌة .

الدقة، نفذت عن طرٌق التجمٌع، ومنها صندوق مخصص لحفظ أجزاء المصحؾ 

الشرٌؾ، ٌرجع تارٌخه إلى القرن التاسع الهجري، الخامس عشر المٌبلدي
()

. 

ومن أمثلة األعمال الزخرفٌة فً جدة وفق هذه الطرٌقة، المناور الداخلٌة لمنزل 

 (. 88ٔ)، ومنزل نور ولً لوحة رقم (ٖٙٔ)نصٌؾ لوحة رقم 

 :التفرٌغ  و التخرٌم

القت هذه الطرٌقة استحسان أهل الصنعة فً مدٌنة جدة فً العصر العثمانً، 

وٌعود ذلك إلى سهولة تنفٌذها، ومبلءمتها لفتحات المنازل الؽٌر منتظمة، كالمناور 

 .الدابرٌة ومتعددة األضبلع، وحشوات الرواشٌن والشبابٌك

وٌتم تنفٌذ هذه الطرٌقة برسم األشكال الهندسٌة من نجوم ودوابر ومثلثات 

ومربعات، وؼٌرها على قطعة الخشب، ثم ٌبدأ الصانع بعملٌة ثقب الخشب
()

 بواسطة 

بواسطة الدربكٌن
()

، وبعدها ٌواصل الحفر باألزمٌل ذي الشــــفرة المثلثة 

(المنقار)
()

، على األخشاب قلٌلة السماكة لٌمكن ثقبها بسهولة وتنفٌذ الزخرفة بمقاسات 

بمقاسات محدودة، كما فً الشباك الواقع فً الواجهة الؽربٌة لوقؾ الشافعً، لوحة 

 (.ٕٖٓ)رقم 

 : البارزةبالسدائ

وتستخدم هذه الطرٌقة فً المناطق الخالٌة من الزخرفة، وذلك بلصق أشرطة 

خشبٌة تمثل أشكاالً هندسٌة مختلفة بواسطة اللصق بالؽراء، أو التثبٌت بالمسامٌر، وقد 

تفنن الصانع فً استخدام هذه الزخرفة؛ لٌظهر أشكاالً زخرفٌة مختلفة ومتنوعة، لم 

                                                 
. ٕٔٔ ، ص ٔموسوعة مج: الباشا ()

. ٗ٘ٔتارٌخ، ص : رجب ()

.   ٙٙٔالفنون الزخرفٌة ، ص : مرزوق ()

تعرؾ كذلك بالمثقاب، وهً عبارة عن أداة تتكون من مقبضٌن خشبٌٌن، العلوي مستدٌر الشكل قابل  ()

للحركة والدوران على محوره العمودي، والثانً فً الوسط ٌثبت بحلقات معدنٌة فً طرفٌه بشكل 

: الثقفً . ٌسمح له بالدوران والحركة، أما رأس الدرٌكن فٌكون من رٌشة معدنٌة مسننة، لولبٌة الشكل

. 8ٔ، ص الخشبٌةالصناعات

أداة تتكون من مقبض خشبً صؽٌر، ٌثبت فٌها قطعة معدنٌة صلبة تستخدم فً عملٌة الثقوب وفً  ()

. ٕٕ، ص  الخشبٌةالصناعات: الثقفً. عملٌة التعشٌق
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نشاهدها فً طرز الزخرفة التً سبقت العصر العثمانً أو الزخرفة العثمانٌة فً بلدان 

أخرى، ومن أمثلة ذلك زخرفة الساعة بمإشراتها وعقاربها المنفذة بواجهـة الشباك 

 (.7ٗٔ)الواقع بالواجهة الشمالٌة لمنزل نور ولً، لوحة رقم

 :تلوٌن األعمال الجصٌة والخشبٌة

ولتلوٌن األعمال الخشبٌة ابتكر الفنٌون أسلوباً لم ٌكن معروفاً من قبل، وهو 

استعمال اللك
()

 فً دهن األخشاب وتزٌٌنها
()

، وٌتم تلوٌن األخشاب بالتنظٌؾ أوالً 

من األوساخ أو األتربة العالقة بها، ثم ُتنعم أسطحها بالصنفرة
()

ٌُؽطى السطح  ، ثم 

المراد زخرفته بمحلول خفٌؾ من الجملكة المذابة فً النفط، حٌث تساعد هذه الطرٌقة 

فً حماٌة األخشاب من رشح الرطوبة التً تسبب فساد األلوان، وخاصة فً المدن 

الساحلٌة كمدٌنة جدة
()

، وبعد جفاؾ الخشب ٌبدأ الصانع فً رسم الزخارؾ المطلوبة 

على واجهة األعمال الخشبٌة من أبواب و شبابٌك و رواشٌن وسقوؾ، ومن أهم 

األلوان التً اسُتخدمت فً الزخارؾ المختلفة، اللون البنً بدرجاته، واألزرق، 

واألسود، واألصفر، واألبٌض، واألحمر، واألخضر، ونجد أن أكثر األعمال الخشبٌة 

التً اشتملت على عدد كبٌر من هذه األلوان أسقؾ الصاالت الربٌسة فً منزل صالح 

، ونجد اللونٌن األخضر واألبٌض فً (ٖ٘ٓ)ولوحة رقم  (ٖٗٓ)نوار، لوحة رقم 

 (.8ٕٔ)أسقؾ منزل نور ولً، لوحة رقم 

وقد ٌتم تزٌٌن الواجهات بالرسوم الملونة المكونة من الزخارؾ الهندسٌة 

والنباتٌة المحفورة على الجص
()

. 

 

  

                                                 
. ٘ٙٔالفنون، ص: مرزوق . وتعرؾ كذلك بالبلكٌة وهً مادة صمؽٌة تستخرج من شجر اللك: اللك ()

. ٘ٙٔالفنون، ص : مرزوق ()

. ٖٓٔالنجارة، ص : جرٌس ()

. ٖٓ، ص  الخشبٌةالصناعات: الثقفً ()

. 8ٕ٘مدٌنة جدة، ص : فارسً   ()
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وبعد أن تمت كافة فصول الدراسة، ووضحت الصورة التً كانت علٌها عمارة 

 .جدة خبلل العصر العثمانً، ٌمكننا الخلوص إلى النتابج اآلتٌة

  من خبلل النقوش األثرٌة التً وجدت بجدة ٌمكن القول بؤن الثمودٌٌن كانوا

من أوابل من سكنها، وإن قبٌلة قضاعة العربٌة قد سكنتها الحقاً، وإن كان 

 .تحدٌد ذلك بفترة زمنٌة معٌنة ٌحتاج إلى مزٌد من البحث والدراسة

  بالرؼم من أن جدة عرفت كمٌناء فٌما مضى، إال أن الفضل فً جعلها المٌناء

فً  ()الربٌس لمكة المكرمة، ٌعود للخلٌفة الراشد عثمان بن عفان 

 .(مٙٗٙ/هـٕٙ)عام

  سكن الفرس جدة فً القرن الرابع الهجري،العاشر المٌبلدي، ولم ٌسبق لهم

سكناها قبل ذلك التارٌخ، وكان من بنابهم سورها القدٌم، وخندقها المابً، 

 . وعدداً كبٌراً من الصهارٌج داخل وخارج البلدة

  ًواقتصادٌاً، وتجارٌاً كبٌراً، ، شهدت جدة فً العصر المملوكً تطوراً عمرانٌا

وكان من أبرز المظاهر العمرانٌة فً ذلك العصر؛ عمارة السور والخندق 

 .  والمٌناء، وظهور المنازل وفق النمط المعماري الذي اشتهرت به جدة

  أسهم موقع جدة بالقرب من شواطا ملٌبة بالرواسب المرجانٌة، وبالقرب

من مناطق زراعٌة، فً تحدٌد نوعٌة المواد المستخدمة فً البناء من أحجار 

وأخشاب وؼٌرها، كما سهل استٌراد األخشاب البلزمة لعملٌة البناء من 

 .الخارج

  تعامل المعمار بذكاء شدٌد مع المناخ السابد، فحاول إٌجاد حلول معمارٌة

تؤخذ فً الحسبان الرٌاح السابدة واتجاهاتها، وشدة الحرارة والرطوبة، من 

التقلٌل من تعرض األسطح الخارجٌة للمبانً ألشعة الشمس المحرقة ذلك 

 تصمٌم وإنشاء النوافذ والرواشٌن نتٌجة التبلحم، والتبلصق بٌن المبانً،و

 . والمبلقؾ الهوابٌة

  صممت الواجهات الربٌسة للمبانً بحٌث تكون  شمالٌة أو ؼربٌة؛ وذلك

لبلستفادة من هبوب الرٌاح الشمالٌة والشمالٌة الؽربٌة لتلطٌؾ األجواء داخل 

 .المبنى

  ٌعود تارٌخ بناء أقدم منزل مازال موجوداً إلى وقتنا إلى
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، أي لما ٌقارب المبة والثمانٌن عاماً، وربما كانت (م8ٖ8ٔ/هـٕٗ٘ٔ)عام

 .وملوحة األرض السبب فً عدم بقاء العمارة لفترة طوٌلة، رطوبة الجو

  ظهرتؤثٌر مبادئ الدٌن اإلسبلمً بشكل واضح فً تصمٌم المنزل، حٌث 

كان المنزل بجدة بكل ما فٌه من تصمٌم عام أو خاص مرتبطاً بهذه المبادئ، 

فظهر مبدأ الفصل بٌن الرجال والنساء فً تصمٌم وتوزٌع الوحدات،  

وصممت النوافذ والرواشٌن بالصورة التً تسمح لمن بداخل المنزل برإٌة 

 .الخارج، إال أنها تحجبها عمن بالخارج

  ظهر فً التخطٌط العمرانً للمدٌنة وفً وحدات مبانٌها تؤثٌرات حضارٌة

 .فارسٌة وهندٌة وعربٌة

  باإلضافة إلى التؤثٌر االقتصادي اإلٌجابً لفرٌضة الحج على مدٌنة جدة، فقد

امتد تؤثٌره إلى الناحٌة العمرانٌة، حٌث ظهرت فً مبانً جدة وحدات 

خاصة الستقبال الحجاج، كما انتشرت األحواش، وتم توسٌع مٌنابها أكثر 

من مرة، الستٌعاب الزٌادة فً أعداد السفن القادمة نتٌجة ازدٌاد أعداد 

 .الحجاج

  عانت جدة فً بعض السنٌن من األوببة التً كان سببها قدوم حجاج من

 .مناطق موبوءة باألمراض كالكولٌرا والطاعون

  كان بعض الحجاج القادمٌن من العمال المهرة؛ من بنابٌن ونجارٌن

 .وحرفٌٌن، ساهموا فً عملٌات التعمٌر والبناء

  ًفً بداٌة الحكم العثمانً لم ٌكن ٌسمح لؽٌر المسلمٌن بالسكن فً جدة، وف

فترة الحقة سمح للبعض بالعٌش كرعاٌا ٌعملون فً التجارة، واألمور 

المصرفٌة، ولكن وفً منتصؾ القرن الثالث عشر، ومع تعاظم نفوذ القوى 

 . األجنبٌة، تعرضت سٌاسة الدولة العثمانٌة لكثٌر من التدخبلت

  أدت التدخبلت والضؽوط الخارجٌة من بعض القوى األجنبٌة فً سٌاسة

الدولة العثمانٌة إلحداث عدد من المظاهر العمرانٌة الجدٌدة بالمدٌنة؛ مثل 

 . بناء المحاجر الصحٌة، وبعض مخافر الشرطة،و الكنداسة

  من الناحٌة اإلدارٌة تؽٌر وضع جدة اإلداري خبلل فترة الحكم العثمانً أكثر

من مرة، فمن سنجق إلى أٌالة ثم والٌة ثم متصرفٌة ثم والٌة مرة أخرى، 
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لفترة زمنٌة طوٌلةـ مقراً إلقامة الوالً التركً،إلى أن نقل مركز - وكانت

الوالٌةـ بعد التنظٌمات األخٌرة، إلى مكة المكرمة، وعٌن بجدة قابم مقام 

 .للوالً ٌنوب عنه فً عمله

  ًحددت وثٌقة عثمانٌة مهمات الوالً فً التعاون مع أمٌر مكة المكرمة ف

رعاٌة وحسن معاملة الناس، تقدٌم كافة الخدمات المطلوبة ألهالً جدة، 

توخً الدقة فً توزٌع المعاشات على أهالً الحرمٌن الشرٌفٌن، ومساعدة 

 الحجاج على أداء فرٌضة الحج، وتوفٌر سبل الراحة لهم

  لم ٌكن منصب والً جدة من المناصب المرؼوبة بٌن الوالة العثمانٌٌن؛

 .نظراً الشتراكه فً الحكم وواردات جمرك جدة مع شرٌؾ مكة

  اعتبر كل من ٌعٌش فً جدة من المسلمٌن مواطناً عثمانٌاً ٌتمتع بكافة

 .الحقوق وبحماٌة الدولة العثمانٌة

  لم ٌكن بإمكان األجانب من ؼٌر المسلمٌن امتبلك أي عقار، أو أرض

 .بالحجاز، ومنها مدٌنة جدة

  وضعت الحكومة بجدة تنظٌمات خاصة بالبناء، وأنشؤت إدارة خاصة

لئلشراؾ علٌه  تقوم بمراقبة عملٌة البناء ومحاسبة المقصرٌن وتكرٌم 

 .المتمٌزٌن فً أداء عملهم من مهندسٌن ومقاولٌن وؼٌرهم

 المحكمة التجارٌة،وإدارة : قامت بجدة عدة تنظٌمات إدارٌة متقدمة منها

 .  الجمرك، ودابرة للمٌناء، وإدارة لؤلوقاؾ، ورباسة للبلدٌة

  رؼم إجراء العدٌد من التنظٌمات اإلدارٌة فإنها لم تكن ناجحة بالشكل

 .المطلوب؛ وذلك لعدة أسباب سٌاسٌة، واقتصادٌة، وأخبلقٌة

  أدت جدة دوراً تجارٌاً كبٌراً بعد نهاٌة الخطر البرتؽالً؛ حٌث أصبحت

محطة الستقبال السفن المحملة بالبضابع من بلدان جنوب شرق آسٌا، وببلد 

الهند والصٌن، ومن ثم إعادة شحنها، وبٌعها لمصر وببلد المؽرب العربً 

 . وأوروبا، مما جعل من إٌرادات التجارة عابدات ال ٌستهان بها

 مخصصات شرٌؾ : لم تستؤثر جدة بعابدات جمركها، بل تم توزٌعها إلى

مكة، ومخصصات والً جدة، ورواتب الجنود والموظفٌن، ومصروفات 

 .الحرمٌن الشرٌفٌن، وترمٌم بعض المبانً
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  كانت عابدات الجمرك تحتسب من الرسوم التً تفرض على البضابع، ومن

 .الضرابب التً تإخذ من كل حاج ٌدخل البلد عن طرٌق المٌناء

  احتسبت الرسوم الجمركٌة على السلع الواردة إلى مٌناء جدة بؤخذ العشر

 % .ٗٔمنها، بعد القٌام بتسعٌرها وزٌادة أثنً عشر قرشاً، وقد تزٌد إلى 

 وظهور السفن البخارٌة إلى ،  انقسمت تجارة جدة قبل فتح قناة السوٌس

 . تجارة البن الٌمانً، والتجارة مع الهند: فرعٌن أساسٌٌن

  سبب افتتاح قناة السوٌس وظهور السفن التجارٌة وانهٌار تجارة البن

الٌمانً، انخفاض ملموس فً عابدات جدة التجارٌة، ولم تتحسن إال بعد 

مرور ثبلثٌن عاماً، ؼٌر أن الحالة ساءت قبٌل قٌام الحرب العالمٌة األولى، 

بسبب منع برٌطانٌا بٌع المواد الؽذابٌة من مستعمراتها فً الحجاز،باإلضافة 

 . إلى انهٌار تجارة اللإلإ

  تم فً منتصؾ القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر المٌبلدي، فرض

إال أن عابدات - عدا المدٌنة المنورة-ضرابب ألول مرة على سكان الحجاز

الضرابب كانت قلٌلة جداَ، نظراً للحالة المادٌة الصعبة التً كان ٌعٌشها أهل 

 .الحجاز

  اشتهرت العدٌد من العمبلت بالحجاز، وكان أكثرها تداوالً العمبلت 

العثمانٌة مثل الجنٌه الذهبً والمجٌدي والقرش والبارة، و أٌضاً تدوول على 

 ".باللاير الفرانسة"نطاق واسع لاير مارٌا ترٌزا الذي اشتهر 

  من الناحٌة العمرانٌة، تعتبر الفترة الممتدة من بداٌة الحكم العثمانً إلى

منتصؾ القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر المٌبلدي، امتداداً لفترة 

 .العصر المملوكً 

  شهدت جدة منذ منتصؾ القرن الثالث عشر الهجري، منتصؾ القرن التاسع

عشر المٌبلدي، إلى نهاٌة الحكم العثمانً، تطوراً كبٌراً فً الناحٌة 

وظهور وحدات جدٌدة كالمستشفى،و مبانً ، العمرانٌة من حٌث الكم

وبناء قنوات ، القنصلٌات، والمدارس، والمحاجر الصحٌة، والكنداسة

 .إلٌصال مٌاه العٌون

  بلؽت مساحة المدٌنة داخل السور الذي أحاط بها من جمٌع

 .تقرٌباً ٕكم٘.ٔالجهات
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  من أهم العمابر الدٌنٌة التً قامت بجدة خبلل فترة الحكم العثمانً الجوامع

 .والمساجد والمدارس واألربطة

  زاد عدد الجوامع بجدة من جامعٌن فً بداٌة الحكم العثمانً إلى خمس

 .جوامع، وعدد المساجد الصؽٌرة لمبة مسجد

  تمٌزت جوامع جدة ببساطة تصمٌمها وخلوها من المؽاالة فً البناء

والزخرفة، وحوى كل جامع على مبذنة واحدة، وقبة مبنٌة من الخشب 

بسٌطة التنفٌذ، على عكس ما كان سابداً فً عمارة المساجد العثمانٌة من 

 .تعدد المآذن والقباب

  وصفت الدراسة عدداً من مساجد جدة وصفاً معمارٌاً، كما درست تارٌخها

 .والترمٌمات التً مرت بها وفق ما هو متوفر من مصادر تارٌخٌة ووثابق

  ًعمل رفع مساحً للجوامع الباقٌة من العمارة فً العصر العثمانً  وه

 .ثبلث جوامع؛ جامع الشافعً، والحنفً، والمعمار  

  تؤخر ظهور المدارس بجدة إلى الفترة الثانٌة من حكم الدولة العثمانٌة، حٌث

 .انحصر فً بداٌته فً الكتاتٌب الدٌنٌة

  تركز التعلٌم على جهود خاصة من تجار جدة ، حٌث قاموا بتؤسٌس عدد من

المدارس، كان منها مدرسة النجاح، ومدرسة الطرابلسً، إال أن أشهرها 

 .وأنجحها مدرسة الفبلح

  لم ٌجذب التعلٌم الحكومً الذي تكون من مدرسة ابتدابٌة، ومدرسة متوسطة

رشدٌة أهل جدة، لتركٌزهما على التعلٌم باللؽة التركٌة، ولخوؾ األهالً من 

 .إلحاق أبنابهم بالخدمة العسكرٌة

  وصؾ مبنى المدرسة الرشدٌة بؤنه من المبانً الفخمة، ولقد ساهم عدد من

 . وجهاء جدة فً التبرع لبنابها

 لم ٌكن بجدة أي نوع من التعلٌم الرسمً للفتٌات، بل انحصر فً الكتاتٌب. 

  ظهرت األربطة بجدة كنوع من التواصل االجتماعً واإلحسان الخٌري بٌن

 .أفراد المجتمع

  قامت الدراسة بوصؾ عدد من األربطة وصفاً معمارٌاً تحلٌلٌاً، وظهر من
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خبلل الوصؾ أن التخطٌط  األساسً للرباط ٌقوم على عدد من الوحدات 

المفتوحة على فناء مكشوؾ، وقد روعً فً توزٌع الوحدات الخصوصٌة 

 .التامة لكل نزٌل

  قامت الدراسة بتحدٌدمواقع بعض المساجد والمدارس واألربطة على خرٌطة

 .حدٌثة

  لم تقتصر العمارة المدنٌة بجدة على المنازل الخاصة، بل كانت هناك

األسواق واألحواش والمحاجر الصحٌة والمستشفى والصهارٌج واآلبار 

واألسبلة والبازانات، ولقد توزعت على ثبلث حارات لم ٌوجد بٌنها أي 

 .حواجز أو فواصل مادٌة

  لم ٌكن ٌسمح بالبناء العشوابً داخل المدٌنة، مما اضطر عدد من الفقراء

 .القادمٌن من الخارج إلى بناء بعض األكواخ والعشش خارج السور

  ،ًنظراً لمحدودٌة األراضً داخل السور لجؤت المدٌنة للتوسع الرأس

وفضلت أن تكون مقابرها ومعظم مقاهٌها ومصلى العٌد خارج السور من 

 .جهة الشرق

  نظراً لدور جدة التجاري فقد ظهرت بها العدٌد من األسواق التً ضاهت

األسواق األوروبٌة  فً تصمٌمها، حٌث كانت الدكاكٌن تبنى مرتفعة عن 

 .وسقؾ معظمها بالخشب المنقوش، مستوى الشارع، وبمٌزان وعمق واحد

  انتشرت األحواش بجدة نتٌجة للحركة التجارٌة الكثٌفة بها، خصصت

األدوار السفلى منها، كمخازن لبضابع التجار، وإسطببلت للحٌوانات، أما 

األدوار العلٌا فكانت تإجر على ضٌوؾ جدة من تجار وحجاج ومسافرٌن 

 .للمبٌت بها

  تكونت شواطا جدة من عدد كبٌر من الشعب المرجانٌة التً ٌوجد بٌنها

مساحات ضٌقة، ٌمكن للسفن الكبٌرة العبور من خبللها، ؼٌر أنها ال تستطٌع 

العبور من خبللها، إال بدلٌل من أهل البلد فً وضح النهار، مما منح المدٌنة 

 .حصانة طبٌعٌة من القراصنة واألعداء

  تكشؾ لنا خرٌطة عثمانٌة عبلمات وحدود الشعب المرجانٌة، مما ٌدل على

أن الخرٌطة رسمت لتساعد السفن فً دخول المٌناء، ولتحد من تعرضها 
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 .لبلصطدام والؽرق

  تم ردم المٌناء فً أواخر العصر العثمانً والدخول به فً البحر، واستصدر

 .أمر بعدم السماح بدخول أي سفٌنة بدون إذن مسبق

  من الناحٌة الصحٌة كشفت الدراسة عن تعرض مدٌنة جدة لوبابً الكولٌرا

والطاعون؛ بسبب نقل بعض الحجاج القادمٌن بؽرض أداء فرٌضة الحج 

لهما، مما عرض الحكومة العثمانٌة لضؽط كبٌر من قوى أجنبٌة لعمل عدد 

من المحاجر الصحٌة على مداخل البحر األحمر وعلى بعض الجزر القرٌبة 

 .من مدٌنة جدة وبمدٌنة جدة نفسها خارج السور

  ،كان أول مستشفى بجدة قد ظهر فً منتصؾ القرن الثالث عشر الهجري

التاسع عشر المٌبلدي، وكان عبارة عن مجرد جناح بمعسكر العساكر 

 .النظامٌة

  كشفت الدراسة عن بناء مستشفى واحد فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة بالقرب

 .من برج قصاب، وكان ٌقدم العبلج المجانً ألهالً جدة

  رؼم الجهود المبذولة من قبل الحكومة العثمانٌة للقضاء على األوببة فإنها لم

 .تكن ناجحة لعدة عوامل سٌاسٌة واقتصادٌة

  حاول سكان جدة منذ القدم إٌجاد حلول لندرة المٌاه، وكان منها ما هو تقلٌدي

كحفر اآلبار وبناء الصهارٌج، وما هو جدٌد، كإٌصال مٌاه العٌون، و تحلٌة 

 .مٌاه البحر 

  تمٌزت ؼالبٌة اآلبار التً تم دراستها بؤنها آبار مطوٌة ذات شكل دابري ال

 . ٌتجاوز قطرها المترٌن، وبؤن مٌاهها ثقٌلة، وذات نسبة ملوحة عالٌة نسبٌاً 

  بنٌت الصهارٌج بإتقان شدٌد حٌث إن صهرٌج مسجد الخضر المكتشؾ

حدٌثاً ما زال بحالة تسمح له بتخزٌن الماء بشكل ممتاز، وقد قامت الدراسة 

 . بوصفه

   تم إٌصال مٌاه عٌنً وادي قوز والحمٌدٌة إلى مدٌنة جدة، وذلك للتخفٌؾ 

إال أن أٌاً من مٌاه العٌنٌن لم تستمر ، من أزمة المٌاه التً كانت تعصؾ بها

 .فً خدمة المدٌنة لفترة طوٌلة
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  لجؤت الحكومة العثمانٌة لتحلٌة مٌاه البحر، وذلك ببناء الكنداسة، ولقد كشفت

الدراسة أن كمٌة المٌاه التً كانت تنتجها أقل مما كان متوقعاً إلى النصؾ، 

باإلضافة إلى صعوبات التشؽٌل وؼبلء سعر المٌاه المحبلة، مما قلل من 

 .نجاح المشروع فً القضاء الكامل على مشكلة نقص المٌاه بجدة

  منازل جدة جٌدة البناء مشٌدة من أحجار معظمها من البحر لها مظهر

جمٌل، تزدان أبوابها ورواشٌنها ونوافذها بنقوش جمٌلة مٌزتها عن بقٌة 

 .المدن ذات الطابع المماثل

  ٌظهر من خبلل الدراسة تشابه منازل جدة فً توزٌع الوحدات الداخلٌة، وإن

 .اختلفت فً المساحة وعدد األدوار

  تنوعت المساقط األفقٌة للمنازل بٌن مساقط مربعة أو مستطٌلة ، وبصورة

  U-H-T-Lأقل بكثٌر وجدت مساقط على شكل الحروؾ اإلنجلٌزٌة 

  حرص المعمار على إخراج الواجهات الربٌسة للمنزل بالصورة التً تدل

على مكانة وذوق صاحب المنزل، حٌث حاول التنسٌق بٌن وضع الشبابٌك 

مع الرواشٌن وترتٌبها رأسٌاً وأفقٌاً وفق مقاسات محددة، أما الواجهات 

الخلفٌة فقد لوحظ عدم وجود تنسٌق فنً فً توزٌع النوافذ وؼٌاب كلً 

 .للرواشٌن

  أضاؾ الروشان على منازل جدة سمة الفخامة، وأكسبها قٌمة جمالٌة ذات

 .طابع خاص باإلضافة للدور الوظٌفً واالجتماعً له

  حرص الصناع الحرفٌون على إخراج الباب الربٌس للمنزل، كتحفة فنٌة

 .تكمل العمل الفنً المبذول بالواجهة الربٌسة

  حوت بعض المنازل على مدخل واحد فقط ، والبعض على مدخلٌن، و القلة

 . على ثبلث مداخل

 ً(حمام البخار)عرفت منازل بعض األؼنٌاء من تجار جدة الحمام الترك ،

وُبنً فً العادة فً الدور العلوي، وسقفت بقبة ضحلة بها فتحات لئلضاءة، 

 .والستؽبلل أشعة الشمس فً رفع درجة الحرارة داخله

  كشفت الدراسة عن ؼٌاب أي وجود للمجاري الصحٌة، واستعٌض عنها 

 .بالدبول التً تتصل بحمامات ومطابخ المنزل عن طرٌق قصبة
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  نظراً ألهمٌة جدة االقتصادٌة تمتعت مدٌنة جدة بالعدٌد من التحصٌنات

العسكرٌة التً أسهمت فً حماٌتها من هجمات الطامعٌن سواًء عن طرٌق 

البر أو البحر، كالسور والخندق والقلعة واألبراج والمعسكر والثكنة 

 .العسكرٌة

  أكدت الدراسة أن بدء بناء السور الذي أحاط بجدة طوال فترة الحكم

؛ لحماٌتها من أي اعتداء برتؽالً (م٘ٓ٘ٔ/هـ9ٔٔ)العثمانً لها كان فً عام

على سواحلها، ولم ٌتم تسوٌرها من جهة البحر إال فً القرن الثالث عشر 

 .التاسع عشر المٌبلدي، الهجري

  كشفت الدراسة عن ؼالبٌة الترمٌمات واإلصبلحات التً أجرٌت على السور

 .فً فترات متقاربة من تارٌخه

  بمقارنة القٌاسات الواردة الرتفاع السور فً بداٌة تارٌخ بنابه بتلك الواردة

فً آواخر العصر العثمانً، نلحظ أن ارتفاعه قد قل بسبب تجمع األتربة 

 .والرمال على أطرافه

  كشفت الدراسة عن دور اقتصادي لعبه السور، حٌث استخدم لمنع المهربٌن

من تمرٌر البضابع من وإلى المدٌنة، دون أخذ قٌمة الضرابب المحسوبة 

 .علٌها

  ًلم تنجح فكرة الخندق كنجاح السور فً حماٌة المدٌنة، وذلك ألنه كان كثٌرا

 .ما كان ٌمتلا باألتربة والرمال 

  حصرت الدراسة بوابات السور من جهة البر والبحر، وقامت بوصؾ ثبلث

 .منها وصفاً معمارٌاً تحلٌلٌاً 

  تتبعت الدراسة الزٌادة فً أعداد األبراج من خبلل المصادر التارٌخٌة

 .والخرابط القدٌمة

 الواقع بالجهة  (برج قصاب)من خبلل البرج الوحٌد المتبقً من أبراج السور

الجنوبٌة الشرقٌة من المنطقة التارٌخٌة، تمكنت الدراسة من أخذ مقاساته 

 .ووصفه وصفاً معمارٌاً تحلٌلٌاً 

  تقع فً نهاٌة الثلث األول لضلع " بالقلعة البحرٌة"كانت القلعة التً عرفت

 .السور من الجهة الؽربٌة للمدٌنة المطلة على البحر
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  اشتهرت القلعة فً أنحاء الجزٌرة بمقدرتها على صد أي هجوم مما شكل

 .حماٌة للمدٌنة من أخطار خارجٌة محتملة

  تتبعت الدراسة بعض الترمٌمات التً مرت بها القلعة، والحظت أنه وبنهاٌة

 .الحكم العثمانً استخدمت لسجن الخارجٌن عن طاعة الدولة

  من المبانً العسكرٌة معسكر العساكر النظامٌة الذي كان ٌقع بالجهة  

الشمالٌة الشرقٌة من مدٌنة جدة داخل السور، وقد قامت الدراسة بوصفه من 

 .وتتبع الترمٌمات التً جرت له. خبلل الصور الملتقطة لمدٌنة جدة

  ًكشفت الدراسة عن أن الثكنة العسكرٌة تعد من المبانً الحدٌثة نسبٌاً  الت

بنٌت فً الثلث األول من القرن الثالث عشر الهجري، بداٌة القرن التاسع 

 .عشر المٌبلدي

 تتبعت الدراسة الترمٌمات والتنقبلت التً مر بها مخفر وسجن جدة   . 

  كشفت الدراسة عن أن الجٌش العثمانً بجدة تكون من تشكٌلٌن أساسٌٌن هما

والمشاة، باإلضافة لجنود المدفعٌة، والقوات  (الخٌالة)جنود الفرسان

البحرٌة، ولقد تكون معظم عناصر هذه القوات من األتراك والعرب القادمٌن 

 .من ببلد الشام

  من حٌث العدد كانت القوة العسكرٌة الموجودة بجدة تعتبر صؽٌرة إذا ما

 . قورنت بمدن مكة والمدٌنة والطابؾ

  كشفت الدراسة أن أسطول جدة البحري الذي أنشا فً أواخر القرن الثالث

عشر الهجري،التاسع عشر المٌبلدي، جعل مركزاً لؤلساطٌل البحرٌة 

 .العثمانٌة بالبحر األحمر

 ًمنع : حددت الدراسة المهمات التً أوكلت للقوات البحرٌة، و انحصرت ف

بٌع األراضً ألي قوى أجنبٌة، والتؤكد من رفع علم الدولة العثمانٌة على 

 .    سواحلها، والتؤكٌد على عدم التعرض لسفن الدول الصدٌقة للدولة العثمانٌة

  كشفت الدراسة عن خمسة أخطار واجهتها جدة خبلل األربعة قرون من حكم

 :الدولة العثمانٌة لها، وهً

 .الخطر البرتؽالً الذي استمر ٌتهدد المنطقة لما ٌزٌد عن الثبلثٌن عاماً  -
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 .الخبلفات بٌن األمراء األشراؾ على إمارة مكة المكرمة -

الحروب التً حدثت فً الثلث األول من القرن الثالث عشر الهجري  -

 .بٌن الشرٌؾ ؼالب، والدولة السعودٌة الثانٌة

 هجمات البدو على المدٌنة بتحرٌض من بعض أمراء مكة، وتعرضهم  -

للقوافل التجارٌة الخارجة من جدة نتٌجة للوضع االقتصادي الصعب 

 .الذي عانوه وقلة التعلٌم بٌنهم

 .هجمات األسطول اإلنجلٌزي على المدٌنة ألسباب سٌاسٌة مختلفة -

  من خبلل الدراسة التحلٌلٌة الفنٌة والمقارنة لعدد من العناصر والوحدات

المعمارٌة المنفذة بعمابر جدة الدٌنٌة والمدنٌة والعسكرٌة كالمآذن والقباب 

واألبراج واألبواب وأسالٌب التسقٌؾ والنقوش والزخارؾ وطرٌقة البناء 

 :والمواد المستخدمة فٌه توصلت الدراسة للنتابج التالٌة

تفتقر مآذن مساجد جدة المبنٌة أو المجددة فً العصر العثمانً إلى  -

الرشاقة التً تمتاز بها معظم المآذن العثمانٌة ، وقد ٌعود ذلك إلى 

 .اختبلؾ مادة البناء المستخدمة

 ظهر التؤثٌر المعماري لمآذن جدة فً مدن ساحلٌة قرٌبة، كمبذنة  -

 .مسجد سواكن

نتٌجة لعوامل مناخٌة فقد انتشر أسلوب التسقٌؾ المسطح فً الكثٌر  -

 .من العمابر بمدٌنة جدة فً العصر العثمانً

انحصرت القباب المنفذة بمساجد جدة فً فترة الدراسة على القباب  -

 .الخشبٌة المضلعة فقط

نفذت القبة البصلٌة فً عمارة جدة فً موضع واحد فقط، تمثل فً  -

 .القبة المنفذة بؤعلى بٌت الدرج بمدرسة الفبلح

استخدمت أنواع العقود فً عمارة جدة فً الكثٌر من عمارتها سواًء  -

 .كان ذلك إنشابٌا أو تجمٌلٌاً، وخاصة فً واجهات العمابر

نفذت األبراج الدابرٌة والنصؾ دابرٌة بالعدٌد من األعمال  -

 .المعمارٌة الدفاعٌة بمدٌنة جدة
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حللت الدراسة العدٌد من النقوش الخطٌة التً ظهرت فً أماكن  -

متفرقة من واجهات عمابر جدة فً العصر العثمانً؛ وكان منها ما 

، كما الحظت الدراسة (اللؽة العثمانٌة)كتب باللؽة التركٌة القدٌمة 

تشابه هذه النقوش مع نقوش أخرى وجدت فً نفس الفترة فً مدن 

 .إسبلمٌة عدٌدة

كشفت الدراسة عن أنواع مختلفة من الزخارؾ النباتٌة والهندسٌة  -

 .الموجودة على الوحدات العمرانٌة المنفذة بالخشب أو الجص

 خلت العمابر من أي زخارؾ حٌوانٌة، سوى فً مكان واحد على  -

واجهة باب الدخول فً منزل نصٌؾ، وهو عبارة عن طابر 

 .النورس

اعتمدت جدة فً الحصول على مواد البناء أساساً من بٌبتها المحلٌة  -

، وخاصة الحجر المنقبً، والطٌن، والنورة، وبعض األخشاب من 

 .المناطق القرٌبة، واستوردت الخشب ذا الجودة العالٌة من الخارج

 أوضحت الدراسة المراحل التً كانت تمر بها عملٌة البناء من  -

 .بداٌتها حتى إنجاز العمل

لم تكن األعمال المعمارٌة توكل إلً العامل  بصورة عشوابٌة، بل  -

ظهر التخصص فً العمل؛ فكان ٌشارك فً التخطٌط وعملٌة البناء 

 .المهندس والمعلم والقراري وؼٌرهم

أبدع المعمارٌون والفنانون والصناع فً إخراج عمارة متمٌزة،  -

 .وهبت جدة شخصٌتها المعمارٌة المتمٌزة عن بقٌة البلدان المجاورة

 

ومن خالل النتائج  السابقة ٌظهر لنا  همٌة موضوع الدراسة، لذلك فإننً 

 : وصً باألتً

أدعو الباحثٌن الى مزٌد من البحث والدراسة اآلثرٌة فً تارٌخ بدء  -

 .االستٌطان بمدٌنة جدة وتارٌخ القبابل التً سكنتها

كما أوصً الباحثٌن بالبحث المٌدانً والتنقٌب األثري عن  -



 

 

( 433) 
 

الصهارٌج التً ذكرت  بعض المصادر التارٌخٌة أن عددها ٌربو 

على الخمسمابة صهرٌج، والبحث فً امكانٌة االستفادة منها فً 

 .عصرنا الحالً

الحظت من خبلل دراستً للماجستٌر والدكتوراه  أن الحالة فً  -

المنطقة التارٌخٌة بمدٌنة جدة تتدهور سرٌعاً من السٌا إلى األسوء، 

فلم ٌقتصر األهمال على عمابر جدة بشكل عام، بل تجاوز ذلك إلى 

 .أجمل منازلها كمنزل نصٌؾ، ومنزل نور ولً، ومنزل الجوخدار 

لم ٌعد هناك استفادة من األربطة التً أوقفها أصحابها، حٌث  -

تعرضت اجزاء كبٌرة من عمارتها للخراب والتهدم، وبدأت 

الرواشٌن واألبوب فً التساقط ، حٌث تتجمع أكوام من القاذورات 

على مداخلها، وٌمكن االستفادة من بعضها بعد ترمٌمها وتنظٌفها 

 .لعمل متاحؾ أو معارض فنٌة

من المبلحظ أن بعض عملٌات الترمٌم التً تتم فً المنطقة تجرى  -

ولذا فمن . بمواد بناء حدٌثة ال تتوافق مع مواد البناء التً استخدمت

الواجب للحفاظ على الهوٌة المعمارٌة للمنطقة، الحرص على 

استخدام ذات نوعٌة مواد البناء من أحجار وأخشاب التً عرفت 

 .  وتمٌزت بها عمارة جدة القدٌمة
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 :انى بئك :   والًال 

 بأرشٌص  محفوظة،  Planptoie Pekwkilew Petaloguتصنٌص  (45)وثٌقة رقم  (1)

 .رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول

 .Ayniyat 871. 54. 51: بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم ة محفوظةوثٌق (2)

 .Y.MTV.299/28:   بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم  محفوظةةوثٌق (3)

 A.MK Ti4M 1/4/97:   بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقمة محفوظةوثٌق (4)

 .DA.H/2/43 95781 :  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقمة محفوظةوثٌق (5)

 .I SO 64/3740 : بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم  محفوظةوثٌقة (6)

 .I. MVl 493/22325: بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم  محفوظةوثٌقة (7)

 تصنٌص 2256 / 24 رقم  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول محفوظةوثٌقة (8)

 . وراق شورى الدولة 

 .DAH/2/4E 9578 بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم  محفوظةوثٌقة (9)

 . :  DH.MHI1/351 بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم  محفوظةوثٌقة (10)

 DH.MKT.1579/43 بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم  محفوظةوثٌقة (11)

     :  I.MVL/03/2253 بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم  محفوظةوثٌقة (12)

  .i.SD 64/3740  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (13)

 .dh 0sys  37 /  1     :  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (14)

  33/12DH .SYS123  : رقم بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول محفوظةوثٌقة (15)

 .A.MKT.UM 522/36: بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (16)

:   بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (17)

DH.MKT.496/27. 

 .DH466/ 31/25 :  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (18)

 .I .MVC 523/235/9:   بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (19)

 .I. MVL 450/20069:   بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (20)

 .I.MMS 6430/ 5:   بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (21)
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 .Iwr/04/2285  : بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (22)

 .Y. PRK. UM. 5/ 105:   بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (23)

:   بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (24)

YPRK.VM.4172.. 

 .I.SD 84/ 5003وثٌقة :  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم  محفوظةوثٌقة (25)

 . l 0sd  90/5368 : بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (26)

  .DAH/2/4395781:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (27)

 .DH. MK T 398/58: بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة  (28)

 .DH. MKT 496/27:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (29)

 . HR . To 393 / 42:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (30)

 . HR . To 393 / 42: بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة  (31)

 .I. RSM 212 1321-4-8: وثٌقة محفوظة بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم (32)

 ..I. SO 64/3740:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (33)

 i.SD0 64/3740:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (34)

 .i.SO/03/6/27:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (35)

 .IMVL 253/ 23519:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (36)

:             بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة  (37)

IRADE EVKAF BZZ MZ. 

      Mkt.mhm270/4:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (38)

  MV 0 150/ 6:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (39)

  MV 0 150/ 6:  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (40)

 .PRK . UM .5/105.:بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة  (41)

                     : بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقــم محفوظةوثٌقة (42)

i.RS 3/3 13/414/20  

:             بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة  (43)

IRADE  EVKAF 1314c18 
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                  : بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً بإستانبول رقم محفوظةوثٌقة (44)

M.K.T. MHM 577/16  

 .sp 93 / 550.1   : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (45)

 .DH. Kms. 31/ 6    : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (46)

 .DH. Mkt. 2/ 82    : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (47)

 .Y. PRK. ASK 33/ 7: رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (48)

 .Y. PRK. Vm 6/ 78  : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (49)

 DH. ID 8 / 22   : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (50)

 .I. ml 103/ 2253   : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (51)

 .DAH. YE 66580  : رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (52)

  DH .MK T . 64 / 34 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (53)

 .HAT. 6664-G  : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (54)

 I.SD 93/5503  : رقم ي بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (55)

 .Y. A. HVS 387/ 72: رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (56)

   :                  رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (57)

Yildiz- Sadaret 283/14. 

 .0DH.ID 8 / 22 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (58)

 37465C-A-S : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (59)

 C.AS /12353/1 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (60)

 D :مـــــــــــــ رق بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (61)

H.MKT.1579143 

                 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (62)

DH.MK T 1554172. 

 .HAT 160/6664-G : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (63)

 I .MVL 162/4744 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (64)
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 I. DH  82/4047 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (65)

 .I. DH 404/ 26718 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (66)

 :                           رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (67)

I. MVL 223/7600 ،C.A.S/1/395/1 

 I.DH.29/17876 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (68)

 I.MVL 1032253 : رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (69)

 Yildiz :    مــــــــ رق بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمــــــــــــانًوثٌقة محفوظة (70)

– Sadaret 283/14 

 MVL 435/19202 .: رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (71)

 m.ms 643015. 1: رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (72)

 .C – AS - 37465: رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (73)

 .C. AS/1/39511: رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (74)

 C-AS 37465: رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (75)

 DAH 4E 66580: رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (76)

 DH. M K T 1554/72: رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (77)

 .HAT 160/6664-G: رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانً محفوظةوثٌقة (78)

 I. MVL 435/19202: رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (79)

 .I.DH.404/267/8: رقمبإستانبول  بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (80)

 .Y. PRK. VM 6178: رقم بإستانبول بأرشٌص رئاسة الوزراء العثمانًوثٌقة محفوظة (81)

 . مجموعة الوثائق التركٌة،550 رقم  محفوظة بدارة الملك عبد العزٌز وثٌقة (82)

 .مجموعة الوثائق التركٌة،9415  : رقمزعبد العزيوثٌقة محفوظة بدارة الملك  (83)

 .، قسم الوثائق التركٌةج.ح.و /57/118 : رقموثٌقة محفوظة بدارة الملك عبد العزٌز (84)

 .،مجموعة الوثائق التركٌة163-1/2 رقم :وثٌقة محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز  (85)

 .ق التركٌة الوثائقسم ، 28-5/1 :وثٌقة محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز رقم  (86)
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  .، مجموعة الوثائق التركٌة19658 :محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز رقموثٌقة  (87)

  .، مجموعة الوثائق التركٌة4/1/141 :وثٌقة محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز رقم (88)

 .  ، مجموعة الوثائق التركٌة6664 :وثٌقة محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز رقم (89)

 . مجموعة الوثائق التركٌة6/6 د:وثٌقة محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز رقم (90)

 .  مجموعة الوثائق التركٌة180-1/2: وثٌقة محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز رقم (91)

 .مجموعة الوثائق التركٌة، 70-2/1 رقم : وثٌقة محفوظة بدارة الملك عبدالعزٌز (92)

 . i.DH . 40146: محفوظة بمركز موسوعة جدة ة رقم ةوثٌق (93)

 .I. ASKERIYE Za/ 1319/ 20 :  رقم موسوعة جدةبمركز وثٌقة محفوظة  (94)

 .hh 06544-aوثٌقة محفوظة بمركز موسوعة جدة رقم  (95)

 .  I.MVL 5453:وثٌقة محفوظة  بمركز موسوعة جدة رقم  (96)

 . I.DH  14484: رقم  ثٌقة محفوظة  بمركز موسوعة جدةو (97)

 .hh 06544-a :وثٌقة محفوظة بمركز موسوعة جدة رقم (98)

 .  SD. 2253 – 29 16/ 7/ 1296  : رقمموسوعة جدةوثٌقة محفوظة بمركز (99)

 :رقم   بجامعة  م القرى  ألبحاث الحجمحفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌنوثٌقة  (100)

 .وج ج/ 117/ 315

 :رقمجامعة   م القرى ، وثٌقة محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج  (101)

 .وح ج /41/107رقم 

 :مـ رق بجامعة  م القرىوثٌقة محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج (102)

 .وح ج م/ج /104/ 17

 :جامعة   م القرى رقمبوثٌقة محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج  (103)

 .وح ج /27/107

 : بجامعة  م القرى رقموثٌقة محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج (104)

 .و ج ج/ 117/ 315

 جامعة  م القرىبوثٌقة محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج  (105)

  .وح ج/20/104:رقم

 : رقم بجامعة  م القرىمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحجمحفوظة بوثٌقة  (106)

 .ج ج. و/ 117/ 542
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:  بجامعة  م القرى رقموثٌقة محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج (107)

 .و ج ج / 431/117

: جامعة  م القرى رقم، وثٌقة محفوظة بمعهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج (108)

  وج ج 974/117

 .،  قسم الوثائق  17/1 :قمروثٌقة محفوظة  بمكتبة الملك فهد الوطنٌة  (109)

 .قسم الوثائق،  45/1 :وثٌقة محفوظة  بمكتبة الملك فهد الوطنٌة رقم (110)

 . ، قسم الوثائق35/ 5 : رقم محفوظة  بمكتبة الملك فهد الوطنٌةوثٌقة (111)

    .، قسم الوثائق5/8 : رقم محفوظة  بمكتبة الملك فهد الوطنٌةوثٌقة (112)

 . ، قسم الوثائق4/ /1وثٌقة محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة رقم  (113)

 . ، قسم الوثائق31/1وثٌقة محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة رقم  (114)

 . قسم الوثائق، 21/1: وثٌقة محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة رقم (115)

 .، قسم الوثائقI. DH 284/17876  :وثٌقة محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة رقم (116)

 . ، قسم الوثائقI. MVL 162/ 4744 :وثٌقة محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنٌة رقم (117)

 .هـ  بالمحكمة الكبرى بجده 12/2/1396فً  (534)صك رقم  (118)

 . هـ بالمحكمة الكبرى بجدة 27/3/1383 فً 1243صك رقم  (119)

 .هـ بالمحكمة الكبرى بجدة 20/8/1341 بتارٌخ 166صك رقم  (120)

 .هـ المحكمة الكبرى بجدة 8/7/1421 فً 175/171/9صك رقم  (121)

 .هـ المحكمة الكبرى بجدة 25/1/1351 فً 389صك رقم  (122)

 .هـ بالمحكمة  الكبرى بجدة  30/1/1385 فً 474صك رقم  (123)

 .هـ بالمحكمة الكبرى بجدة 30/1/1385 فً 474صك رقم  (124)

 .قسم الوثائق، محفوظة بمعهد اإلدارة443:وثٌقة رقم (125)

 .قسم الوثائق، محفوظة بمعهد اإلدارة878: وثٌقة رقم (126)

 .قسم الوثائق،  محفوظة بمعهد اإلدارة5025: وثٌقة رقم (127)
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 :ادلصبدر :  بنٍبًال 
 الحسن علً بن محمد بن محمد بن عبد الكرٌم الجزري وعز الدٌن  ب (ابن األثٌر)

:  (م1233/هـ630)الشٌبانً  

أجزاء، لبنان، 8أسد الؽابة فً معرفة الصحابة، تحقٌق عادل أحمد الرفاعً،  (ٔ)

 .م99ٙٔ/هـ7ٔٗٔ، ٔبٌروت،ط

 .ت.ط، د.الكامل فً التارٌخ، بٌت األفكار الدولٌة ، د (ٕ)

 : الفتح ٌوسص بن ٌعقوب بن محمد الشٌبانً الدمشقًوجمال الدٌن  ب (ابن المجاور)

راجعه ممدوح ، (تؤرٌخ المستبصر :المسمى)صفة ببلد الٌمن ومكة وببلد الحجاز (ٖ)

 .م998ٔحسـن محـمد ،مكتبة الثقافة الدٌنٌة، 

 :(م1522/هـ929ت )محمد بن  حمد الحنفً   (ابن إٌاس)

بدابع الزهور فً وقابع الدهور، تحقٌق محمد مصطفى، القاهرة، دار إحٌاء  (ٗ)

. م 9ٙٔٔ/هـ8ٖٓٔالكتب العربٌة، عٌسى البابً الحلبً وشركاه، 

 : (م1377/هـ779)محمد بن إبرهٌم اللواتً  (ابن بطوطة)

المعروؾ برحلة ابن )تحفة األنظار فً ؼرابب األمصار وعجابب األســفار،  (٘)

، بٌروت، قدم له وحققه محمد عبد المنعم العرٌان، دار إحٌاء العلوم، (بطوطة

 .م 99ٕٔ/هـٕٔٗٔ، ٕط

 :(م 1217/ هـ 614ت  ) بو الحسن محمد بن  حمد (ابن جبٌر)

 .ط.د، ت. د، لبنان، ، دار الشرق العربً، بٌروت(هـ8ٔ٘ ـ78٘)رحلة ابن جبٌر (ٙ)

 : بو العباس  حمد بن محمد بن  بً بكر (ابن خلكان)

ٌوسؾ طوٌل ومرٌم طوٌل، دار :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان، تحقٌق د (7)

 .م998ٔالكتب العلمٌة للنشر، ستة أجزاء، لبنان، 

 (م912/هـ300ت)عبٌدهللا بن عبدهللا  (ابن خرداذبة)

 .م889ٔ، لٌدن،كتاب المسالك والممالك"فً كتابه  (8)

 ( : 230ت)محمد بن منٌع الزهري  (بن سعدا)

الطبقات الكبرى، الطبقة الثانٌة، تحقٌق الدكتور علً محمد عمر، مكتبة  (9)
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 . مٕٔٓٓ/هـٕٔٗٔ، ٔالخانجً، القاهرة، ط

 : (م1648/ هـ1057ت)محمد علً الصدٌقً المكً  (بن عالنا)

 المإٌد إنباء) الموسوم الرابع مراد السلطان عهد فً المشرفة الكعبة عمارة (ٓٔ)

 حمد عزام خالد وتحقٌق دراسة ،(الجواد الوهاب بٌت ببناء مراد الجلٌل

 .م7ٕٓٓ/هـ8ٕٗٔ السعودٌة، التارٌخٌة الجمعٌة الرٌاض، الخالدي،

 : (م1480-1409/هـ885-812)النجم عمر بن فهد محمد بن محمد (ابن فهد)

تحقٌق فهٌم محمد شلتوت، نشر مركز البحث ، إتحاؾ الورى بؤخبار أم القرى (ٔٔ)

، ٖط.العلمً دار إحٌاء التراث اإلسبلمً بجامعة أم القرى، مكة المكرمة

 .مٕ٘ٓٓ/هـٕٙٗٔ

 : عز الدٌن عبد العزٌز بن عمر بن محمد الهاشمً القرشً (ابن فهد)

ؼاٌة المرام بؤخبار سلطنة البلد الحرام ، تحقٌق فهٌم شلتوت، مركز البحث  (ٕٔ)

 .م 98ٙٔ/هـ ٙٓٗٔ، ٔالعلمً وإحٌاء التراث اإلسبلمً، مكة المكرمة، ط

 جارهللا (ابن فهد)

نٌل المنى بذٌل بلوغ القرى لتكملة إتحاؾ الورى، تحقٌق محمد الحبٌب الهٌلة،  (ٖٔ)

 .مٕٓٓٓ/ هـٕٓٗٔ، مكة المكرمة، مإسسة الفرقان، ٔط

 :(م1602/ه1010ت)عبد القادر  حمد محمد الجدي الحجازي (ابن فرج)

 ، دمشق دار ٔالسبلح والعدة فً تارٌخ جدة ، تحقٌق مصطفى الحددي ، ط  (ٗٔ)

 م998ٔ/ هـ 8ٓٗٔابن كثٌر ، 

 : بو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور اإلفرٌقً المصري (ابن منظور )

 .م 9٘٘ٔ/ هـ7ٖٗٔدار صادر، بٌروت،، العربلسان  (٘ٔ)

 : (م828/هـ213ت)  المعافري بو محمد عبدالملك(بن هشاما)

السٌرة النبوٌة، تحقٌق مصطفى السقا وإبرهٌم األبٌاري وعبد الحفٌظ شلبً،  (ٙٔ)

 .ط.ت، د.د

الملك المؤٌد عماد الدٌن إسماعٌل بن علً بن محمود بن عمر بن  ( بو الفداء)

  :(م1332/ هـ732ت)شاهنشاه بن  ٌوب 
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علق علٌه ووضع حواشٌه ،  تارٌخ أبً الفداء المسمى المختصر فً أخبار البشر (7ٔ)

 .م997ٔ/هـ7ٔٗٔ,ٔ، ٔط، لبنان، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، محمد أٌوب

 :  بو الولٌد محمد بن عبد هللا  حمد (ألزرقًا)

عبد الملك بن دهٌش، : أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار، دراسة وتحقٌـق (8ٔ)

 .مٖٕٓٓ/ هـٕٗٗٔ ،ٔمكتبة األسدي،مكة المكرمة، ط

 : بو إسحاق إبراهٌم محمد الفارسً(اإلصطخري)

 .م 9ٙٓٔ، دار القلم ، القاهرة،  (جزٌرة العرب )المسالك والممالك  (9ٔ)

اإلمام شمس الدٌن  بً عبدهللا محمد بن  حمد بن  بً بكر البناء الشامً  (البشاري) 

  :المقدسً

. ت.دط، . د،التقاسٌم فً معرفة األقالٌم ، المكتبة الجؽرافٌة العربٌةأحسن  (ٕٓ)

 : حمد بن سهل  بو زٌد (البلخً)

ذكر المسافات واألقالٌم ، مخطوط مكتبة عارؾ حكمت، المدٌنة المنورة ،  (ٕٔ)

 .بدون تارٌخ

 :محمد لبٌب (البتنونً)

 .ت.ط، د.الرحلة الحجازٌة، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، القاهرة، د (ٕٕ)

 : عبد الرحمن بن حسن (الجبرتً)

عجابب اآلثار فً التراجم واألخبار، تحقٌق عبد الرحٌم عبد الرحمن  (ٖٕ)

 .م 998ٔط، .عبدالرحٌم، مطبعة دار الكتب المصرٌة بالقاهرة، د

 : عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهٌم األنصاري الحنبلـً (الجزٌري)

الدرر الفرابد المنظمة، أعده للنشر حمد الجاسر، منشورات دار الٌمامة،  (ٕٗ)

 .م 98ٖٔ/هـٖٓٗٔ، ٔالـرٌاض، ط

 :(م 1909هـ1327ت ) حمد محمد  حمد المكً الشافعً  (الحضراوي)

، ٔالجواهر المعدة فً فضابل جدة ،تحقٌق علً عمر ، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، ط (ٕ٘)

 .م ٕٕٓٓ/ هـٖٕٗٔ

 :اإلمام شهاب الدٌن  بو عبدهللا ٌاقوت بن عبد هللا الرومً البغدادي (الحموي)

 .ت .لبنان،د،ط، د، بٌروت، دار الفكر، ٔمج ، معجم البلدان (ٕٙ)
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 : محـمد عبدالمنعم (الحمٌري)

حققه الدكتور إحسـان عباس، مكتبة ، الروض المـعطار فً خٌر األقطار  (7ٕ)

 .م 97٘ٔ، ٔلبنان، ط

 :(م1348/هـ748ت)الشٌخ شمس الدٌن محمد بن  حمد بن عثمان (الذهبً)

جزء، 9ٕوط وآخرون،مإسسة الرسالة،اإسٌر أعبلم النببلء،تحقٌق شعٌب أرن (8ٕ)

 .  م98ٕٔ/هـٕٓٗٔ، ٕط

 :محمد بن  بً بكر عبد القادر (الرازي)

 .ط.ت، د.مختار الصحاح، بٌروت، الكتاب العربً، د (9ٕ)

 :(م1790/هـ1205ت )محمد مرتضى الحسنً (الزبٌدي)

عبد الفتاح الحلو، مطبعة حكومة : تاج العروس من جواهر القاموس، تحقٌق (ٖٓ)

 .م98ٙٔ/هـٙٓٗٔالكوٌت، 

 : (هـ1125-1057)علً بن تاج الدٌن  (السنجاري)

منابح الكرم فً أخبار مكة والبٌت ووالة الحرم ، دراسة وتحقٌق جمٌل عبد هللا  (ٖٔ)

 .م 998ٔ/هـ9ٔٗٔ،ٔط،محمد المصري، جامعة أم القرى، مكة مكرمة

 :(م1900/هـ1318)محمد بن عثمان(السنوسً)

ط، .الشركة التونسٌة للتوزٌع،د، تحقٌق علً الشنوفً، الرحلة الحجازٌة (ٕٖ)

 .م98ٔٔ/هـٔٓٗٔ

 :(م923/هـ310- م224/839) بـو جعفر محمد بن جرٌر (الطبري )

 .ت.، دٕط ، مصر، دار المعارؾ، تــارٌخ الطبري (ٖٖ)

 :الحافظ احمد بن علً بن حجر  بو الفضل (العسقالنً)

 .م98ٗٔ/هـٗٓٗٔ، ٔاإلصابة فً تمٌٌز الصحابة، دار الفكر، بٌروت، ط (ٖٗ)

 جزءٗٔم، 98ٗٔ/هـٗٓٗٔ، ٔتهذٌب التهذٌب، دار الفكر، بٌروت، ط (ٖ٘)

 :(هـ1111-1049)عبد الملك بن حسٌن بن عبد الملك المكً  (العصامً)

 .ت.سمط النجوم العـوالً فً أنباء األوابل والتوالً، المطبعة السلفٌة، د،ط، د (ٖٙ)

 : (هـ1365-1290ت) المكً حنفًعبد هللا بن محمد ال (غازيال)
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: ، دراسة وتحقٌق(بإتمام الكبلم)إفادة األنام بذكر أخبار بلد هللا الحرام المسمى  (7ٖ)

 . مٕٗٓٓ/هـٕ٘ٗٔ، ٔعبدالملك بن دهٌش، مكة المكرمة، ط

 

 :(م1428/هـ832ت)تقً الدٌن محمد بن إبراهٌم بن علً (الفاسً) 

دار الكتاب ،حققه عمر عبد السبلم تدمري ، شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام (8ٖ)

 .ط.ت، د.العربً، د

العقد الثمٌن فً تارٌخ البلد األمٌن، تحقٌق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار  (9ٖ)

 .م 998ٔ/ هـ 9ٔٗٔ، ٔالكتب العلمٌة، ط

 : مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب (باديآالفٌروز)

 .ت.ط، د.القاموس المحٌط، ، بٌروت، دار الفكر، د (ٓٗ)

 :مقرئ حمد بن محمد بن علً ال (فٌومًال)

 .م 98ٙٔ، ٔالمصباح المنٌر، مكتبة لبنان، بٌروت، ط (ٔٗ)

 : (م1418/هـ821ت) حمد بن علً  (القلقشندي)

شرحه وعلق علٌه محمد حسٌن شمس ، صبح األعشى فً صناعة اإلنشا (ٕٗ)

 .ط .د، ت.د، دار الفكر،الدٌن

 : الحافظ محمد بن ٌزٌد  بوعبدهللا(القزوٌنً)

سنن ابن ماجة، كتاب الصبلة، باب التؽلٌظ فً التخلؾ الجماعة، دار ابن  (ٖٗ)

 .م99ٕٔ/هـٕٕٗٔط،.، دٔحزم،ج

 :محمد طاهر (يدكرال)

التارٌخ القوٌم لمكة وبٌت هللا الكرٌم، مكتبة النهضة الحدٌثة ، مكة  (ٗٗ)

 .  م9ٙ٘ٔ/ هـ8ٖ٘ٔ، ٔالمكرمة،ط

 :عبد هللا بن  حمد بن قدامة  بو محمد (المقدسً) 

، ٔط،بٌروت، دار الفكر، المؽنً فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً (٘ٗ)

 .م 98٘ٔ/هـ٘ٓٗٔ

 :(م947- هـ 335ت)الحسن بن  حمد بن ٌعقوب (الهمدانً) 

محمد بن علً األكوع الحوالً، مكتبة اإلرشاد، : صفة جزٌرة العرب، تحقٌق (ٙٗ)
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 .م99ٓٔ/ هـٓٔٗٔ، ٔصنعاء، ط

 :(م1688/هـ1100ت)ٌحٌى بن الحسٌن بن القاسم  (الٌمانً)

ؼاٌة األمانً فً أخبار القطر الٌمانً، تحقٌق سعٌد عبد الفتاح عاشور،  (7ٗ)

 .م 9ٙ8ٔ/ هـ88ٖٔط، . القاهرة، دار الكتاب العربً للطباعة والنشر، د

 : جون لوٌس(بوركهارت) 

رحبلت فً شبه جزٌرة العرب، ترجمة عبد العزٌز صالح الهبلبً،  (8ٗ)

 . م99ٕٔ/هـٖٔٗٔ، ٔوعبدالرحمن عبدهللا الشٌخ، مإسسة الرسالة، ط

 : مورٌس (تا مٌزٌٌه)

زلفة، دار ببلد  لآ محمد بن عبدهللا :، ترجمة(الحجاز)رحلة فً ببلد العرب (9ٗ)

. مٕٔٓٓ/هـٕٔٗٔ،الرٌاض، ٔالعرب للنشر والتوزٌع، ط

 : معٌن الدٌن ناصرو ب (خسرو)

مطبعة لجنة التؤلٌؾ ولترجمة ، القاهرة،  الخشابىترجمة ٌح، سفرنامه (ٓ٘)

 .م 9ٗ٘ٔ/ هـٖٗٙٔ، ٔط، والنشر

 : حمد زٌنً (دحالن)

م، خبلصة الكبلم فً بٌان أمراء البلد 88ٖٔ-8ٗٓٔتارٌخ أشراؾ الحجاز،  (ٔ٘)

 .م99ٖٔ، ٔمحمد أمٌن توفٌق، دار الساقً، بٌروت، ط:الحرام، تحقٌق

، ٔخبلصة الكبلم فً بٌان أمراء البلد الحرام، المطبعة الخٌرٌة، مصر، ط

 .م887ٔ./هـٖ٘ٓٔ

 :إبراهٌم باشا(رفعت)

 .ت . د ، ط . مرآة الحرمٌن د (ٕ٘)

 :سامً. ش

 .م89ٔٔ/ هـ8ٖٓٔ سً، ة، إستانبول، مهران مطبعٖقاموس اإلعبلم، مج (ٖ٘)

 : ٌوب باشا  (صبري)

الصفصافً أحمد وترجمة وتعلٌق أحمد فإاد متولً ، ، مرآة جزٌرة العرب (ٗ٘)

 .ت .المرسى، دار األفاق العربٌة ، د

 :ووٌة الحجاز

 .(هـ9ٖٓٔ-هـٖٔٓٔ)حجاز والٌتً، سالنامة سً الدفعة الرابعة مكة المكرمة  (٘٘)
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 :ادلراخع:  بنثبًال 

 : ، وعطٌة الصولحً، وعبد الحلٌم منقمً، ومحمد خلص هللا  حمد(إبراهٌم  نٌس)

 .ت.د.(ٕ)المعجم الوسٌط، ط (ٙ٘)

 : عبد اللطٌص عبد هللا (بن دهٌشا)

الكتاتٌب فً الحرمٌن الشرٌفٌن وما حولهما، مكة المكرمة، مكتبة و مطبعة  (7٘)

 .م98ٙٔ/هـٙٓٗٔالنهضة الحدٌثة، 

 : محمد بن منصور (ابن سرور )

 .هـ٘ٔٗٔ، ٔالعٌون فً الحجاز وبعض من أودٌته، ط (8٘)

 : حسٌن علً ( بو الفتوح)

، ٔنباتات برٌة من أبها والمناطق المجاورة، الدار السعودٌة للنشر والتوزٌع، ط (9٘)

 .م98ٗٔ./هـٗٓٗٔ

 :إبراهٌم محمد (بو ملحه )

 .م99ٕٔ/ هـٕٔٗٔ، ٔ الشٌخ محمد نور رابد التعلٌم فً اإلمارات ط (ٓٙ)

 :شكٌب (رسالن )

:  االرتسامات اللطاؾ فً خاطر الحاج إلى أقدس مطاؾ، صححه وعلق علٌه (ٔٙ)

 .ت.، دٔعبدالرزاق محمد سعٌد، مكتبة المعارؾ، الطابؾ، ط

 : وقطائً (آصالنآبا)

 فنون الترك وعمابرهم، ترجمة أحمد محمد عٌسى، مركز األبحاث للتارٌخ  (ٕٙ)

. م  987ٔ/هـ7ٓٗٔ،ٔوالفنون والثقافة اإلسبلمٌة بإستانبول،ط

 :سنان معروص ( غلو)

األحوال السٌاسٌة واالجتماعٌة فً  ) نجد والحجاز فً الوثابق العثمانٌة  (ٖٙ)
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 .مٕٕٓٓ/هـٕٕٗٔ، ٔ، دار الساقً، ط(نجد والحجاز خبلل العصر العثمانً

 : آوء  حمد محمد (األصبحً)

المدرسة األشرفٌة بتعز زمن الدولة الرسولٌة فً الٌمن، إصدارات وزارة  (ٗٙ)

 .مٕٗٓٓ/هـٕ٘ٗٔ، ٔالثقافة والسٌاحة، صنعاء، ط

 

 :خالد خلٌل حمود (األعظمً)

 .ت،. ، دٔ الزخارؾ الجدارٌة فً آثار بؽداد، بؽداد، دار المعرفة ، ط (٘ٙ)

 :  بو صالح (األلفً)

 .ت. ، دٖالفن اإلسبلمً، دار المعارؾ، ط (ٙٙ)

 :محمد المكً (األمٌن)

خلفاء ) خدمات العثمانٌٌن فً الحرمٌن الشرٌفٌن، ترجمة ماجدة مخلوؾ  (7ٙ)

عظام عثمانٌة حظر تنبك حرمٌن شرٌفن ٌدكى أثار مبرورة ومشكورة هما 

، ٔ،دار األفاق العربٌة،ط(هـ8ٖٔٔالطبعة العثمانٌة  )، (ٌونلرندن

 .م ٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ،ٔ

 : عبد القدوس (األنصاري)

 .  م98ٕٔ/هـٕٓٗٔ، ٖبٌن التارٌخ واآلثار، مطابع الروضة، جدة، ط (8ٙ)

تارٌخ العٌن العزٌزٌة بجدة، لمحات عن مصادر المٌاه بالمملكة العربٌة  (9ٙ)

 .م9ٙ9ٔ/هـ89ٖٔالسعودٌة، إدارة العٌن العزٌزٌة، جدة 

 .م9ٖٙٔ/هـ8ٖٖٔ، ٔ ط، جدة،دار األصفهانً، تارٌخ مدٌنة جدة (7ٓ)

 : عاتق بن غٌث (البالدي)

 .م98ٔٔ/ هـٔٓٗٔ، ٔمعجم معالم الحجاز، دار مكة للنشر والتوزٌع، ط (7ٔ)

 : حسن (الباشا)

 . العمارة واآلثار والفنون اإلسبلمٌة، مكتبة الدار العربٌة للكتاب موسوعة (7ٕ)

 :عفٌص (البهنسً)

، ٔ أثر الجمالٌة اإلسبلمٌة فً الفن الحدٌث، القاهرة، دار الكتاب العربً، ط (7ٖ)

 .م998ٔ/ هـ8ٔٗٔ
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 : محمد  حمد (الثوٌنً) 

، ٕالموانا السعودٌة على البحر األحمر، القاهرة، مطابع المدنً، ط (7ٗ)

 م98ٗٔ/هـٗٓٗٔ

 :حمد (الجاسر)

، (هـ9ٖٕٔت )ملخص رحلتً ابن عبدالسبلم الدرعً،  أشهر رحبلت الحج  (7٘)

 .م 98ٕٔ/هـٕٓٗٔ، ٔدار الرفاعً للنشر والطباعة والتوزٌع، ط

، ٔدار الرفاعً، ط، ، الرٌاض(ماء الموابد): مقتطفات من رحلة العٌاشً (7ٙ)

 .م98ٗٔ/هـٗٓٗٔ

 .ط،ت، د.المعجم الجؽرافً للببلد العربٌة السعودٌة، دار الٌمامة، الرٌاض، د (77)

 : حمد قاسم (الجمعة)

 التؤثٌرات المعمارٌة بٌن مصر والعراق فً العصر اإلسبلمً، دراسات  (78)

وبحوث فً اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة، الكتاب التقدٌري أآلثاري عبد الرحمن 

 .مٕٓٓٓ/ هـٕٓٗٔ،ٔمحمود عبدا لتواب، القاهرة، ج

 :بدر (الحاج)

م ، 9ٖ9ٔ- 8ٔٙٔالمملكة العربٌة السعودٌة ،صور من الماضً  (79)

 .ت. ط، د.فولٌوزالمحدودة، د

م، ٕٔٓٓ/ هـٕٔٗٔ،ٔم، فولٌوز، ط9ٔ8ٔ-8ٕٓٔ دمشق صور من الماضً  (8ٓ)

 .8ٖص

 :(الحاج عبد العزٌز)

 .ت.، دٔتذكار الحجاز، المطبعة السلفٌة، مصر، ط (8ٔ)

 : عدنان محمد فاٌز (الحارثً)

، جامعة أم القرى، (م٘ٔ/ هـ9فً القرن )عمارة المدرسة فً مصر والحجاز  (8ٕ)

  .م997ٔ/ هـ8ٔٗٔ، ٔمكة المكرمة، ط

 : ناصر علً  (الحارثً)

أعمال الخشب المعمارٌة فً الحجاز فً العصر العثمانً، من إصدارات  (8ٖ)

، ٔهـ، طٕٗٗٔالمهرجان الوطنً للتراث والثقافة الرابع عشر
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 .م998ٔ/هـ9ٔٗٔ

التطور العمرانً لمدن الحج والمشاعر المقدسة فً عهد الملك عبد العزٌز،  (8ٗ)

 . م7ٕٓٓ/هـ8ٕٗٔ، ٔالرٌاض،  إصدار مكتبة الملك عبد العزٌز، ط

المعجم األثري لمنطقة مكة المكرمة، إصدار لجنة المطبوعات فً التنشٌط  (8٘)

 .مٖٕٓٓ/هـٖٕٗٔ ،ٔالسٌاحً بمحافظة الطابؾ،ط

 :نورة معجب سعٌد (الحامد)

، ٔ الصبلت الحضارٌة بٌن تونس والحجاز، دارة الملك عبدالعزٌز،ط (8ٙ)

 .مٕ٘ٓٓ/هـٕٙٗٔ

 :ٌعقوب ٌوسص (الحجً)

 صناعة السفن الشراعٌة فً الكوٌت، مركز البحوث والدراسات الكوٌتٌة،  (87)

 .م998ٔ، ٕالكوٌت، ط

 : عبد هللا عبد السالم (الحداد)

مدٌنة حٌس الٌمنٌة تارٌخها وآثارها الدٌنٌة، دار األفاق العربٌة، القاهرة،  (88)

 .    م999ٔ/ هـ9ٔٗٔ، ٔط

 :محمد حمزة إسماعٌل: (الحداد)

، ٔ العمارة اإلسبلمٌة فً أوربا العثمانٌة، النشر العلمٌن، جامعة الكوٌت،ط (89)

 .مٕٕٓٓ/هـٖٕٗٔ،ٔ

، ٔ، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، ط(القبة المدفن)القباب فً العمارة اإلسبلمٌة  (9ٓ)

 .م99ٖٔ/هـٖٔٗٔ

 : ساطع (الحصري)

 .م97٘ٔ، ٔالببلد العربٌة والدولة العثمانٌة، معهد الدراسات العربٌة،ط (9ٔ)

 : فاطمة عبد العـزٌز (الحمدان)

بمدٌنة جدة، دار المجتمع للنشر دراسة أٌكلوجٌة على النمو السكانً  (9ٕ)

 .م987ٔ/ هـ8ٓٗٔ، ٔوالتوزٌع، ط

مدٌنة جدة الموقع البٌبة العمران السكان، دار المجتمع للنشر والتوزٌع، جدة،  (9ٖ)
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. م99ٓٔ/هـٓٔٗٔ، ٔط

 : وهٌب نسٌب (الخازن)

 .م9ٕٙٔ/ هـ8ٖٔٔ،ٔط، بٌروت، دار ومكتبة الحٌاة، من السامٌٌن إلى العرب (9ٗ)

 : محمد علً و مرٌم راشد العقروقة (الخرس)

البٌت الكوٌتً القدٌم، راجعه ٌعقوب ٌوسؾ الؽنٌم، مركز البحوث والدراسات  (9٘)

 .م999ٔ/ هـ9ٔٗٔ،ٔالكوٌتٌة، ط

 : حمد محمد حسن (الدراجً)

 فً دار ا الربط والتكاٌا البؽدادٌة فً العهد العثمانً تخطٌطها وعمارتاه (9ٙ)

 .مٕٔٓٓ/ هـٕٔٗٔ، ٔبؽداد،ط، " آفاق عربٌة " ، الشإون الثقافٌة العامة

 :السٌد (الدقن)

 السلطان األشرؾ طومان باي والمقاومة المصرٌة للؽزو العثمانً، القاهرة،  (97)

  .م997ٔ/ هـ7ٔٗٔ، ٕط

 : سعد عودة (الردادي)

، ٔأمن الحج قبل العهد السعودي، دار المآثر، المدٌنة المنورة، ط (98)

 .مٕٔٓٓ/هـٕٕٗٔ

 :غسان علً محمد (الرمال)

 صراع المسلمٌن مع البرتؽالٌٌن فً البحر األحمر خبلل القرن العاشر  (99)

الهجري، السادس عشر المٌبلدي ،شركة دار العلوم للطباعة والنشر، المملكة 

 .م 98٘ٔ/ هـ ٙٓٗٔ، ٔالعربٌة السعودٌة، ط

 :عاٌض خزام  (الروقً)

-7ٕٗٔ)حروب محمد علً باشا وأثرها فً شبه الجزٌرة العربٌة (ٓٓٔ)

، ٔجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط،(م8ٖ9ٔ- 8ٖٔٔ/هـٕ٘٘ٔ

 .م99ٗٔ/هـٗٔٗٔ

 : عبد القادر (الرٌحاوي)

البٌت فً المشرق العربً اإلسبلمً، دراسات عن المسكن والمدفن فً  (ٔٓٔ)

الوطن العربً، المإتمر العاشر لآلثار فً الببلد العربٌة بالجزابر، تونس، 
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 .م987ٔ/ هـ8ٓٗٔ، ٔالمنظمة العربٌة للتراث والثقافة والعلوم،ط

 :خٌر الدٌن (الزركلً)

 األعبلم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربٌن  (ٕٓٔ)

 . مٕٕٓٓ/ هـٕٕٗٔ،٘ٔوالمستشرقٌن، دار العلم للمبلٌٌن، ط

 : ضٌص هللا وعادل غباشً (الزهرانً)

، ٔتارٌخ مكة المكرمة التجاري، الؽرفة التجارٌة والصناعٌة بمكة المكرمة، ط (ٖٓٔ)

 .م998ٔ/هـ8ٔٗٔ

 :  حمد عمر (الزٌلعً)

، عمادة شإون المكتبات بجامعة (هـ87ٗ-ٖٔٓ)مكة وعبلقاتها الخارجٌة  (ٗٓٔ)

 . م98ٔٔ/هـٔٓٗٔ، (الملك سعود)الرٌاض 

 : حماد حامد (السالمً)

هـ، إصدارات لجنة المطبوعات فً 9ٔٗٔ-9ٖٔٔالطابؾ فً مبة عام  (٘ٓٔ)

 .مٕٔٓٓ/هـٕٔٗٔ، ٔالتنشٌط السٌاحً، ط

 :  حمد (السباعً)

 .م99ٗٔ/هـٗٔٗٔ، 7تارٌخ مكة، نادي مكة الثقافً، ط (ٙٓٔ)

 :صالح محمد (السنٌدي)

، ٔرحالة اسبانً فً الجزٌرة العربٌة، دارة الملك عبدالعزٌز،الرٌاض،ط (7ٓٔ)

 .هـ 9ٕٗٔ

 :عبد العزٌز سالم (السٌد)

د، ط، . بحوث إسبلمٌة فً التارٌخ والحضارة واآلثار، دار الؽرب اإلسبلمً (8ٓٔ)

 .د،ت

، اإلسكندرٌة، مإسسة شباب الجامعة،  تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة قبل اإلسبلم (9ٓٔ)

 .مٕٕٓٓ، ٔط

 : محمد  حمد (الشاطري)

 .م977ٔ، ٔمحمد علً زٌنل، دار الشــرق، جدة، ط (ٓٔٔ)

 :محمد بن عبد الرحمن (الشامخ)

، ٔ التعلٌم فً مكة والمدٌنة آخر العهد الثمانً، الرٌاض، ط (ٔٔٔ)
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 .م97ٖٔ/هـ9ٖٖٔ

 :محمد حسن عقٌل (الشرٌص)

، دار األندلس الخضراء،  المختار من رحبلت الحجازٌة إلى مكة والمدٌنة (ٕٔٔ)

 .م ٕٓٓٓ/هـٕٔٗٔ، ٔط

 : قتٌبة و  حمد اإلٌبش (الشهابً)

معالم دمشق التارٌخٌة دراسة تارٌخٌة ولؽوٌة عن أحٌابها ومواقعها القدٌمة  (ٖٔٔ)

، ٔتراثها وأصولها واشتقاق أسمابها، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط

 .م99ٙٔ

 :قتٌبة: (الشهابً)

، ٔمآذن دمشق تارٌخ وطراز، منشورات وزارة الثقافة، سورٌا، دمشق، ط (ٗٔٔ)

 .م99ٖٔ/هـٖٔٗٔ

 : محمد طاهر و محمد حسام(الصادق)

جلٌلة جمال القاضً، دار اآلفاق : رشٌد النشؤة واالزدهار االنحسار، إشراؾ د (٘ٔٔ)

 .م999ٔ/ هـ9ٔٗٔ، ٔالعربٌة، القاهرة، ط

 : ناصر عبدهللا (الصالح)

المإثرات واألنماط الجؽرافٌة للعمارة التقلٌدٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة،  (ٙٔٔ)

 .م 98ٗٔ/ هـٗٓٗٔ، ٔمطابع المقاصد اإلسبلمٌة، ط

 : فائق بكر (الصواص)

-9ٖٕٔالعبلقات بٌن الدولة العثمانٌة وإقلٌم الحجاز فً الفترة ما بٌن  (7ٔٔ)

 . م978ٔ/هـ98ٖٔط،  .م، مكة المكرمة،د9ٔٙٔ-87ٙٔ/هـٖٖٗٔ

 :سعٌد محمد منشً (الُعمري) 

هـ إلى عام ٖٕٖٔ الدور التربوي والثقافً لمدارس الفبلح منذ إنشابها عام  (8ٔٔ)

هـ فً المملكة العربٌة السعودٌة، جدة، عــالم المعرفة للنشر 7ٖٖٔ

. ت.، دٔوالتوزٌع، ط

 :عبد العزٌز إبراهٌم (العمري)

، ٔ، الرٌاض، ط() الحرؾ والصناعات فً الحجاز فً عصر الرسول (9ٔٔ)
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 .م98٘ٔ/ هـ٘ٓٗٔ

 : طوبٌا (العنسً)

تفسٌر األلفاظ الدخٌلة فً اللؽة العربٌة مع ذكر أصلها بحروفه، القاهرة، دار  (ٕٓٔ)

 .م9ٙ٘ٔـ 9ٙٗٔ، ٔالعرب، ط

 : الدٌن علً محً (القوة)

مفهوم المسجد فً اإلسبلم وماذا ٌتطلب منا فً الوقت الحاضر،  بحوث  (ٕٔٔ)

/ هـ9ٖ٘ٔ رمضان ٕٓ-هـ 9ٖ٘ٔرمضان ٘ٔمإتمر رسالة المسجد، من 

 .م97٘ٔسبتمبر ٕ٘– م 97٘ٔ سبتمبر ٕٓ

 :فرٌدة محسن عبدهللا (المرحم)

 الروشان والشباك وأثرهما على التصمٌم الداخلً فً بٌوت مكة التقلٌدٌة فً  (ٕٕٔ)

، ٔأوابل القرن الرابع عشر الهجري، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

 .هـٕٔٗٔ

 :حسٌن مجٌب (المصري)

 .مٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ،ٔالعثمانٌة، دار الثقافة للنشر، ط  معجم الدولة  (ٖٕٔ)

 :مبارك محمد (المعبدي)

، ٔ ، دار العلم ، جدة،طٔ تارٌخ خلٌص فً الماضً والحاضر ، ط  (ٕٗٔ)

 .م988ٔ/هـ8ٓٗٔ

-ٕٙ٘ٔالنشاط التجاري لمٌناء جدة خبلل الحكم العثمانً الثانً   (ٕ٘ٔ)

 . م99ٖٔ/هـٖٔٗٔ، ٔم، النادي الثقافً األدبً، جدة، ط9ٔٙٔ-8ٗٓٔ/هـٖٖ٘ٔ

 : مصطفى عباس (الموسوي)

العوامل التارٌخٌة لنشؤة وتطور المدن العربٌة اإلسبلمٌة، دار الرشٌد،  (ٕٙٔ)

 .م98ٕٔ/ هـٕٓٗٔ،ٔمنشورات وزارة الثقافة واإلعبلم، العراق، ط

 : بو الحسن علً الحسنً(الندوي )

. م987ٔ/هـ8ٓٗٔ، 7 السٌرة النبوٌة، دار الشروق، ط (7ٕٔ)

 : محمد عبد هللا (النوٌصر)
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، (منطقة نجد)خصابص التراث العمرانً فً المملكة العربٌة السعودٌة  (8ٕٔ)

 .م 999ٔ/ هـ 9ٔٗٔ، ٔدارة الملك عبد العزٌز، ط

 : صالح بن علً (الهذلول)

المدٌنة العربٌة اإلسبلمٌة أثر التشرٌع فً تكوٌن البٌبة العمرانٌة، دار  (9ٕٔ)

 .م 99ٗٔ/هـٗٔٗٔ، ٔالسهن، ط

 :إبراهٌم محمد ( مال)

 الصراع الدولً حول البحر األحمر فً النصؾ الثانً من القرن التاسع  (ٖٓٔ)

 .م99ٖٔ/هـٖٔٗٔ، ٔعشر، مركز الدراسات والبحوث الٌمنً، صنعاء، ط

 

 :( مانة محافظة جدة)

 .ت.ط، د.د،  جدة مابة عام إنجاز وتحدي (ٖٔٔ)

 .ت .د ، جدة القدٌمة التارٌخ والمعاصرة  (ٕٖٔ)

 دار األصفهانً، جدة نظام بٌبً متؽٌر: (ٗ) بحث رقم إدارة األبحاث (ٖٖٔ)

 هـ9ٖٖٔ،للطباعة، جدة

 :محمد محمد، ولٌلى إبراهٌم ( مٌن)

 .ت.، دٔ المصطلحات المعمارٌة فً الوثابق المملوكٌة، القاهرة، ط (ٖٗٔ)

 : شادٌة وآخرون (با شماخ)

وزارة التربٌة ، خطوات تعلٌم المرأة فً المملكة العربٌة السعودٌة (ٖ٘ٔ)

 . هـٕٓٗٔ، ٔط، والتعلٌم

 :خالد (باطرفً) 

، ٔط،الرٌاض، مكتبة الملك فهد الوطنٌة،  جدة أم الرخا والشدة (ٖٙٔ)

 .م998ٔ/هـ8ٔٗٔ

 : عائشة عبدهللا (باقاسً)

ببلد الحجاز فً العصر األٌوبً، دار مكة للطباعة والنشر والتوزٌع، مكة  (7ٖٔ)

.  م98ٓٔ/هـٓٓٗٔ، ٔالمكرمة، ط
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 :جٌمت وبولس (بونافان)

 فن الزخرفة الخشبٌة فً صنعاء، ترجمة محمد علً قاسم العروسً، وعلً  (8ٖٔ)

 .م99ٙٔ/ هـٙٔٗٔ،ٔحمٌد زٌد، صنعاء، المركز الفرنسً للدراسات الٌمنٌة، ط

 :محمد علً فهٌم   (بٌومً)

-9ٕٖ) دور مصرفً الحٌاة العلمٌة فً الحجاز إبان العصر العثمانً  (9ٖٔ)

 .ت.،دٔط، القاهرة، دار القاهرة (م 8ٓ٘ٔ-7ٔ٘ٔ/هـ ٕٕٓٔ

مخصصات الحرمٌن الشرٌفٌن فً مصر إبان العصر العثمانً فً الفترة من  (ٓٗٔ)

 .ت.ط،د.م، دٕٔٓٓ-7ٔ٘ٔ/هـٕٕٓٔ-9ٕٖ

 : إسماعٌل حقً  (جارشلً) 

خلٌل علً : ترجمة، ها فً العهد العثمانًإأشراؾ مكة المكرمة وأمـرا (ٔٗٔ)

 .م ٖٕٓٓ/هـٕٗٗٔ ،ٔط، الدار العربٌة للموسوعات، مراد

 :بٌساك وعدنان عباس عدس (جان كلود)

 التقرٌر الفنً خصابص واستخدامات الحجر المنقبً بجدة التارٌخٌة، أمانة  (ٕٗٔ)

 .مٕٙٓٓ/ هـ7ٕٗٔمحافظة جدة، 

 : ولٌا (جلبً)

 الرحلة الحجازٌة، ترجمة الصفصافً أحمد المرسى، القاهرة، دار األفاق  (ٖٗٔ)

 .م999ٔ/ هـ9ٔٗٔ،ٔالعربٌة، ط

 : على (جواد)

، ثمانٌة أجزاء، مطبوعات المجمع العلمً العراقً، تارٌخ العرب قبل اإلسبلم (ٗٗٔ)

. م9٘9ٔ-9٘ٓٔط،. د، بؽداد

 :  حمد باشا (جودت)

تارٌخ جودت، ترجمة عبد القادر أفندي الدنٌا، تحقٌق عبد اللطٌؾ محمد  (٘ٗٔ)

 .م999ٔ/هـٕٔٗٔ، ٔالحمٌد، مإسسة الرسالة، ط

 : محمد حسٌن (جودي)

العمارة العربٌة اإلسبلمٌة خصوصٌتها، ابتكاراتها، جمالٌتها، دار المسٌرة  (ٙٗٔ)

 .م998ٔ/هـ9ٔٗٔ، ٔللنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، ط
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 :صاري ٌلدز (جولدن)

عبدالرزاق بركات، :م ، ترجمة9ٔٗٔ-8ٙ٘ٔ الحجر الصحً فً الحجاز  (7ٗٔ)

راجعه سعد الشامان، مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسـبلمٌة، 

 .مٕٔٓٓ/هـٕٕٗٔ، ٔط

 :  كورتلمون(جٌل جرفٌه)

، ٔط، مإسسة التراث، محمد محمد أحمد الجناشً: ترجمة، رحلتً إلى مكة (8ٗٔ)

 .مٕٕٓٓ/هـٖٕٗٔ

: زكً محمد (حسن)

 ت.ط، د. القاهرة، دار الرابد العربً، دفنون اإلسبلم، (9ٗٔ)

 : جمٌل حرب محمود (حسٌن)

/ هـ٘ٓٗٔ، ٔالحجاز والٌمن فً العصر األٌوبً، تهامة للنشر والتوزٌع، ط (ٓ٘ٔ)

 .م98٘ٔ

 : محمد فوزي  (حلوه)

 .م7ٕٓٓ/هـ8ٕٗٔ، ٔط، دار أجنادٌن للنشر والتوزٌع، جؽرافٌة المدن (ٔ٘ٔ)

 :عبد العزٌز وصالح العبٌدي و حمد قاسم (حمٌد)

 الفنون الزخرفٌة العربٌة اإلسبلمٌة، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،  (ٕ٘ٔ)

 .م98ٕٔ/ هـٕٓٗٔ،ٔجامعة بؽداد، ط

 :كامل (حٌدر)

 العمارة العربٌة اإلسبلمٌة الخصابص التخطٌطٌة للمقرنصات، دار الفكر  (ٖ٘ٔ)

 .م99ٗٔ/ هـٗٔٗٔ،ٔاللبنانً، بٌروت، ط

 :سلطان محمود (خان)

 منازل جدة القدٌمة دراسة فً العمارة الوطنٌة لمدٌنة جدة القدٌمة، مدٌنة  (ٗ٘ٔ)

. م98ٙٔ/ هـٙٓٗٔ، ٔالملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة، الرٌاض، ط

 : محمد ماجد عباس (خلوصً)

 .م998ٔ/ هـ8ٔٗٔ،ٔعمارة المسـاجد، القاهرة، مطابع سجل العرب، ط (٘٘ٔ)

 : حسن علً (خٌاط)
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 Lady(زٌنب)فلٌن كوبولد إى مكة مع لٌدي إلخطوة بخطوة فً حج  (ٙ٘ٔ)

Evelyn Cobbold ، مٕٙٓٓ/هـٕٙٗٔ، مكة المكرمة. 

:  لوران (دانٌال)

أطلس المعادن الصناعٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة، ترجمة حسٌن محمد  (7٘ٔ)

 .م99ٗٔ/هـ9ٔٗٔ، ٔصابر، وزارة البترول والثروة المعدنٌة، ط

 :عماد (دروٌش)

 .ت.ط، دمشق، دار دمشق للطباعة والنشر، د.  األخشاب واألعمال الخشبٌة، د (8٘ٔ)

 : محمد صادق (دٌاب)

. مٖٕٓٓ/هـٕٗٗٔ، ٕجدة التـارٌخ والحٌاة االجتماعٌة، جـدة، دار العلم، ط (9٘ٔ)

 :شارل (دٌدٌه)

 رحلة إلى الحجاز فً النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر المٌبلدي  (ٓٙٔ)

الدكتور محمد خٌر البقاعً، دار الفٌصل الثقافٌة، : م، ترجمها8٘ٗٔ

 .مٕٔٓٓ/هـٕٕٗٔ

 :عصام محمد (رزق)

، ٔ معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسبلمٌة،القاهرة، مكتبة مدبولً، ط (ٔٙٔ)

 .مٕٓٓٓ/هـٕٔٗٔ

 :نبٌل عبد الحً (رضوان)

 الدولة العثمانٌة وؼربً الجزٌرة العربٌة بعد افتتاح قناة السوٌس  (ٕٙٔ)

/ هـٖٓٗٔ، ٔ، جدة مإسسة تهامة، ط(م 9ٓ8ٔ-8ٙ9ٔ/ هـٕٖٙٔ-8ٕٙٔ)

 .م98ٖٔ

 : محمد عمر (رفٌع)

، ٔمكة فً القرن الرابع عشر الهجري، نادي مكة الثقافً، ط (ٖٙٔ)

 .م98ٔٔ/هـٔٓٗٔ

 : سالم عوض (رموضة)

 .مٕ٘ٓٓ/ هـٕٙٗٔ،ٔدراسات فً العمارة الطٌنٌة فً الٌمن، ط (ٗٙٔ)

 : عبد الرحمن عبد الرحمن (زكً)

، دار المعارؾ 88بٌن قبلع العرب، الحرب عند العرب، سلسلة كتابك رقم  (٘ٙٔ)
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 .م977ٔ/ هـ97ٖٔط،.القاهرة، د

 .، دار المعارؾ، القاهـرةٗٙٔالفن اإلسبلمً، سلسلة كتابك، رقم  (ٙٙٔ)

 : محمود (زٌن العابدٌن)

 . م998ٔ/هـ9ٔٗٔ، الرٌاض، ٔجولة تارٌخٌة فً عمارة البٌت التركً، ط (7ٙٔ)

 :فورستر. الكابتن ج(سادلٌر)

م، تحقٌق سعود ؼانم الجمران 8ٔ9ٔ رحلة عبر الجزٌرة العربٌة خبلل عام  (8ٙٔ)

 .مٕ٘ٓٓ/ هـٕٙٗٔ، ٕالعجمً، مطبعة الثقافة االجتماعٌة، بومباي، ط

 :ماهر (سعاد)

، ٔ العمارة اإلسبلمٌة على مر العصور، دار البٌان العربً، جدة، ط (9ٙٔ)

 .م98٘ٔ/هـ٘ٓٗٔ

 :عبد الرؤوص (سنو)

م، بٌسان، 88ٔٔ-877ٔ النزعات الكٌانٌة اإلسبلمٌة فً الدولة العثمانٌة  (7ٓٔ)

 .م998ٔ/هـ9ٔٗٔ، ٔط

 : هورخرونٌه (سنوك) 

علً عوده الشٌخ، دارة الملك : ترجمة، صفحات من تارٌخ مكة المكرمة (7ٔٔ)

 .م999ٔ/هـ9ٔٗٔ، ٔعبدالعزٌز، ط

 :حسٌن عبد العزٌز (شافعً)

مراجعة عباس صالح ،  األربطة بمكة المكرمة فً العهد العثمانً (7ٕٔ)

، ٔط ، مكة المــكرمة، مإسسة الفرقان للتراث والثقافة، طاشكندي

 .مٕ٘ٓٓ/هــ ٕٙٗٔ

 :فرٌد محمود (شافعً)

، القاهرة، الهٌبة ٔ العمارة اإلسبلمٌة فً مصر اإلسبلمٌة فً عصر الوالة، ج (7ٖٔ)

 .م97ٓٔ/ هـ9ٖٓٔط،.المصرٌة العامة للتؤلٌؾ، د

 العمارة العربٌة اإلسبلمٌة ماضٌها وحاضرها ومستقبلها، الرٌاض، عمادة  (7ٗٔ)

 .م98ٕٔ/ هـٕٓٗٔشإون المكتبات، جامعة الملك سعود، 

 : عبد العزٌز (شاهٌن)
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ترمٌم وصٌانة المبانً األثرٌة والتارٌخٌة، القاهرة، وزارة الثقافة، المجلس  (7٘ٔ)

 .ت. ، دٔاألعلى لآلثار المصرٌة، ط

 : عزة عبد الرحٌم محمد   (شاهٌن)

، ٔخدمات الحج فً الحجاز خبلل العصر العثمانً، دار القاهرة،ط (7ٙٔ)

 .م ٕٙٓٓ/هـ7ٕٗٔ

 :نوال سراج (ةشش)

مكتبة ، " السادس عشر المٌبلدي" جدة فً مطلع القرن العاشر الهجري  (77ٔ)

 .م 98ٙٔ/هـٙٓٗٔ ،ٔمكة المكرمة،ط، الطالب الجامعً

 : حاتم  حمد سالم (شفً)

ة ــــمكة المكرمة، جامع (ه ٓٔٗٔ- هـٖٕٖٔ)التعلٌم األهلً للبنٌن بجدة  (78ٔ)

 .مٕٔٓٓ/هـٕٕٗٔ، ٔأم القرى، معهد البحوث العلمٌة، ط

 :  نٌس بشٌر(شودري)

-87ٖٔ) لقطات من المعالم العمرانٌة  لمكة المكرمة والمدٌنة المنورة (79ٔ)

  .م8ٕٓٓ/هـ9ٕٗٔ، ٔ، دار الثقافة للطباعة، ط(م98ٗٔ-م9ٙ7ٔ )(هـٗٓٗٔ

  :سهٌل(صابان)

بحوث دراسات من وثابق األرشٌؾ العثمانً والمصادر ) الجزٌرة العربٌة (8ٓٔ)

 ، مٕ٘ٓٓ/هـٕٙٗٔ، ٔ، مكتبة الملك فهد الوطنٌة، الرٌاض، ط(التركٌة

 ( المدٌنة المنورة–مكة المكرمة  ) الباب العالً إلى والٌة الحجاز مراسبلت (8ٔٔ)

، ٔهـ، مإسسة الفرقان للتراث اإلسبلمً ، ط9ٕٔٔإلى 8ٖٕٔفً الفترة من 

 .مٕٗٓٓ/هـٕ٘ٗٔ

 :  مؤمن إسماعٌل(صابرة)

م، دارة الملك 9ٓ8ٔ-هـ8ٙ9ٔ/هـٕٖٙٔ-هـ8ٕٙٔجـدة خبلل الفتـرة  (8ٕٔ)

 .هـ8ٔٗٔ، ٔعبدالعزٌز، ط

 :فتحًنجدة ( صفوة)

، ٕ، دار الساقً، ط(نجد والحجاز)الجزٌرة العربٌة فً الوثابق البرٌطانٌة (8ٖٔ)

 .مٕٓٓٓ

 : نوال حمزة ٌوسص (صٌرفً) 
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السادس عشر /النفوذ البرتؽالً فً الخلٌج العربً فً القرن العاشر الهجري  (8ٗٔ)

 .م98ٖٔ/هـٗٓٗٔ، ٔط.، الرٌاض ، دارة الملك عبد العزٌز المٌبلدي 

 :محمد ٌوسص محمد (طرابلسً)

، ٕم، طٕٙٓٓ/هـ7ٕٗٔ، ٔجدة حكاٌة مدٌنة، الرٌاض، ط (8٘ٔ)

 .م8ٕٓٓ/هـ9ٕٗٔ

 : حاتم عمر (طه)

 .(ت. د)، ٕطٌبة وفنها الرفٌع، مكتبة الحلبً، المدٌنة المنورة، ط (8ٙٔ)

 :توفٌق  حمد (عبد الجواد)

 ،ت.ط، د.، د(ٕ) العصور المتوسطة األوربٌة واإلسبلمٌةتارٌخ العمارة (87ٔ)

 : محمد علً (عبد الحفٌظ)

-8ٓ٘ٔ)المصطلحات المعمارٌة فً وثابق عصر محمد علً وخلفابه  (88ٔ)

 .مٕ٘ٓٓ/ هـٕٙٗٔ، ٔ، القاهرة، ط(م879ٔ

 :عبد الرحمن عبدالرحٌم (عبد الرحٌم)

م، 8ٗٓٔ-8ٔ9ٔ/هـٕٙ٘ٔ-ٖٕٗٔ محمد علً وشبه الجزٌرة العربٌة،  (89ٔ)

 .م 98ٙٔ/هـٙٓٗٔ،ٕ، دار الكتاب الجامعً، طٕمج

القاهرة، المجلد األول، ، من وثابق الجزٌرة العربٌة فً عصر محمد علً  (9ٓٔ)

 .م98ٕٔ/ هـٕٓٗٔط،.دار المتنبً للنشر والتوزٌع، د

 :حسن (عبدالوهاب)

، ٕ تارٌخ المساجد األثرٌة فً القاهرة، أوراق شرقٌة، بٌروت، ط (9ٔٔ)

 .م99ٖٔ/هـٗٔٗٔ

 :محمد  (عبدالعزٌز عوض )

 ،ٔم، دارالمعارؾ، ط9ٔٗٔ-8ٙٗٔ فً والٌة سورٌة اإلدارة العثمانٌة (9ٕٔ)

 .م998ٔ

 : فهمً (عبد العلٌم)

 ت.، دٔ شٌخ، مطبعة هٌبة اآلثار المصرٌة، طجامع المإٌد (9ٖٔ)
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 : هشام محمد علً (عجٌمً)

قبلع األزنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالٌة الؽربٌة من المملكة العربٌة  (9ٗٔ)

، ٔالسعودٌة، دراسة معمارٌة حضارٌة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،ط

 . م999ٔ/هـٕٓٗٔ

 :رجب (عزت)

، ٔ تارٌخ األثاث من أقدم العصور، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، ط (9٘ٔ)

 .م978ٔ/هـ98ٖٔ

 :سمٌر (عطا هللا)

م، دار 9٘ٓٔ-7ٕٙٔ قافلة الحبر الرحالة الؽربٌون إلى الجزٌرة والخلٌج  (9ٙٔ)

 .م998ٔ/ هـ9ٔٗٔ، ٕالساقً، ط

 :ثروت (عكاشة)

 .م99ٗٔ/هـٗٔٗٔ، ٔ فً العمارة اإلسبلمٌة، دار الشرق،ط القٌم الجمالٌة (97ٔ)

 :فوزي سالم (عفٌفً)

/ هـ8ٔٗٔ، ٔ أنواع الزخرفة الهندسٌة، دمشق، دار الكتاب العربً، ط (98ٔ)

 .م997ٔ

 :محمد  حمد  (عوض)

 م،ٕٕٓٓ، ٔ اآلثرٌة، دار نهضة الشرق، القاهرة، ط ترمٌم المنشآت (99ٔ)

 :عبدا لرحٌم (غالب)

، ٔ موسوعة العمارة اإلسبلمٌة، بٌروت، جروس برس، ط (ٕٓٓ)

 .م988ٔ/هـ8ٓٗٔ

 :علً بن جرٌسً (غٌثان)

 دراسات فً تارٌخ الحجاز السٌاسً والحضاري،خبلل العصر اإلسبلمً  (ٕٔٓ)

من القرن األول الهجري إلى القرن العاشر الهجري السابع المٌبلدي إلً 

 .مٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ، ٔالسادس عشر المٌبلدي، نادي مكة الثقافً األدبً، ط

 : حمود غٌالن (غٌالن)

، وزارة الثقافة والسٌاحة، (م8ٔ/هـٕٔ)محارٌب صنعاء حتى أواخر القرن  (ٕٕٓ)

 .مٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ، ٔصنعاء، ط
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 :محمد سعٌد (فارسً)

 التكوٌن المعماري والحضري لمدن الحج بالمملكة العربٌة السعودٌة، مكتبة  (ٖٕٓ)

 .م98ٕٔ/ هـٖٓٗٔعكاظ للنشر والتوزٌع،

 : مهدي بٌات (فاضل)

، ٔدراسات لتارٌخ العرب فً العهد العثمانً، دار المدار اإلسبلمً، ط (ٕٗٓ)

 .م ٖٕٓٓ/ هـٕٗٗٔ

 : حسن (فتحً)

 الطبٌعٌة والعمارة التقلٌدٌة، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، الطاقات (ٕ٘ٓ)

 .م988ٔ، ٔط

 :مصطفى خضٌر (فلاير)

البٌت العربً فً العراق فً العصر اإلسبلمً، بؽداد، الجمعٌة العرقٌة، وزارة  (ٕٙٓ)

 .م98ٖٔ/ هـٖٓٗٔ، ٔالثقافة واإلعبلم، الموسسة العامة لآلثار والتراث،ط

 :  حمد(فكري)

 ت.ط، د. دار المعارؾ، د،(العصر الفاطمً) ومدارسهامساجد القاهرة (7ٕٓ)

 تطور النسٌج العمرانً لمدٌنة جدة القدٌمة، بحث مقدم لندوة المدن السعودٌة  (8ٕٓ)

وانتشارها وتركٌبها، دار األصفهانً للطباعة، جدة، جمادى 

 .98ٖٔمارس/هـٖٓٗٔالثانٌة

 :نعٌم زكً (فهمً) 

، أواخر العصور الوسطى،  طرق التجارة ومحطاتها بٌن الشرق والؽرب (9ٕٓ)

 .م97ٖٔ/هـ9ٖٖٔ، ٔط،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة

 : فرج (فؤاد)

 .م9ٕٖٔ/ هـٖٔٗٔط،.القاهرة، مطبعة المعارؾ ومكتباتها بمصر، د (ٕٓٔ)

 :محمد ر فت (فٌره)

 األربطة الحكومٌة بمدٌنة جدة، تقرٌر ؼٌر منشور محفوظ باإلدارة  (ٕٔٔ)

 .العامة لؤلوقاؾ والمساجد بمحافظة جدة

 المساجد األثرٌة بمدٌنة جدة، تقرٌر ؼٌر منشور محفوظ باإلدارة العامة  (ٕٕٔ)

 .لؤلوقاؾ والمساجد بمحافظة جدة
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 : طالب (قٌصر)

المسكن فً المملكة العربٌة السعودٌة ، ترجمة محمد حسٌن اإلبراهٌم ،  (ٖٕٔ)

 .ت.ط، د.، دسعود، الرٌاضجامعة الملك 

 :وهٌب  حمد فاضل (كابلً)

، ٖ، ط(فً القرن الرابع عشر الهجري) الحرفٌون فً جدة  (ٕٗٔ)

 .مٕٗٓٓ/هـٕ٘ٗٔ

 : عمر رضا (كحالة)

جؽرافٌة شبه جزٌرة العرب، راجعه وعلق علٌه أحمد علً، مكتبة النهضة  (ٕ٘ٔ)

 م9ٙٗٔ/هـ8ٖٗٔ، ٕالحدٌثة، مكة المكرمة، ط

 :  فلٌن كوبولد (لٌدي)

 .مٕٙٓٓ/هـٕٙٗٔ، ٔحج إلى مكة، متابعة وتعلٌق حسن بن علً خٌاط، ط (ٕٙٔ)

 : روبرت ، جونسون مارشال و شركاهم (ماثٌو)

مخطط المنطقة " جدة ، الطابؾ ، ٌنبع " اإلستراتٌجٌات البدٌلة للمدن  (7ٕٔ)

الؽربٌة ، المرحلة الثالثة ، الجز األول ، وزارة الداخلٌة وكالة الوزارة 

 .م 97ٕٔ/ هـ9ٖٔٔون البلدٌات، الرٌاض،إلش

 

 : باسٌلٌو بابون (مالدونادو)

علً إبراهٌم علً : ترجمة  (الزخرفة النباتٌة)الفن اإلسبلمً فً األندلس  (8ٕٔ)

، ٔمنوفً، مراجعة محمد حمزة الحداد، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط

 .مٕٕٓٓ/هـٕٕٗٔ

 :مجهول المؤلص

نشرها إسماعٌل حقً أوزن ، الفوابد المعدة لنظام حكومة بندر جدة (9ٕٔ)

 .جارشلً فً مخطوطته

 : سٌد  حمد و عبده بن  حمد العلوي (محمد  حمد) 

 .ط.ت، د.محمد نصٌؾ حٌاته وآثاره، المكتب اإلسبلمً، د (ٕٕٓ)

 : محمد عبالعزٌز (مرزوق)
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الفنون الزخرفٌة اإلسبلمٌة فً العصر العثمانً، الهٌبة المصرٌة العامة  (ٕٕٔ)

 . م 987ٔللكتاب، 

 :  حمد (مصطفى)

 .م98ٔٔ/ هـٔٓٗٔ، ٔط، القاهرة، دار الفكر العربً، ط. خامات الدٌكور، د (ٕٕٕ)

 : صالح لمعً (مصطفى)

، ٔالتراث المعماري فً مصر، بٌروت، دار النهضة العربٌة اإلسبلمٌة، ط (ٖٕٕ)

 .م98ٗٔ/هـٗٓٗٔ

 اإلسبلمٌة فً العصر العثمانً، الهٌبة المصرٌة العامة الفنون الزخرفٌة (ٕٕٗ)

 .م987ٔللكتاب، 

 :محمد علً (مغربً)

 أعبلم الحجاز فً القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري، جدة، دار  (ٕٕ٘)

 .م99ٗٔ/ هـٗٔٗٔ، ٔالببلد، ط

 مبلمح الحٌاة االجتماعٌة فً الحجاز فً القرن الرابع عشر للهجرة،  جـدة،  (ٕٕٙ)

 .م98ٗٔ/  هـ ٘ٓٗٔ، ٖالعلم للطباعة والنشر، طدار 

 : فٌصل عبدهللا (مقادمً)

، التعلٌم األهلً للبنٌن فً مكة المكرمة  تنظٌمه واإلشراؾ علٌه (7ٕٕ)

. هـ٘ٓٗٔ/هـٗٓٗٔ، ٔط،مطبوعات نادي مكة الثقافً

 :حسٌن (مؤنس)

. م987ٔ/هـ7ٓٗٔ، ٔ أطلس تارٌخ اإلسبلم، الزهراء لئلعبلم العربً، القاهرة، ط (8ٕٕ)

 :محمد مصطفى (نجٌب) 

القاهرة تارٌخها :  مدرسة األمٌر قرقماش وملحقاتها، مقالة نشرت فً كتاب (9ٕٕ)

 . م 97ٓٔ/هـ89ٖٔ،ٔوفنونها، مطابع األهرام ،ط

 :حسٌن (نصٌص)

 .م9ٖٔٔ/هـ9ٖٗٔ، ٔ، طٔ ماضً الحجاز وحاضره ،ج (ٖٕٓ)

 : عبد هللا عمر (نصٌص)

 .م98ٓٔ/هـٗٓٗٔط، .جدة عروس البحر األحمر، تقدم وحضارة، القاهرة، د (ٖٕٔ)

 : سامً محمد(نوار )

دراسة تحلٌلٌة لسور القاهرة بالجزء الممتد من باب النصر إلى باب البرقٌة،  (ٕٖٕ)
دراسات وبحوث فً اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة، الكتاب التقدٌري أآلثاري 
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 .مٕٓٓٓ/هـٕٓٗٔ،ٔعبدالرحمن محمود عبدالتواب، القاهرة، ج

 : اٌفانوص (نٌقووي)

م ، نقله إلى العربٌة 7ٗ٘ٔ-ٙٔ٘ٔالفتح العثمانً لؤلقطار العربٌة،  (ٖٖٕ)
 .مٕٗٓٓ/ هـٕ٘ٗٔ، ٌٕوسؾ عطاهللا، دار الفارابً ، ط

 :احمد محمد وإبراهٌم خشان (هلٌل)

 المسجد أوجد المجتمع اإلسبلمً األول، بحوث مإتمر رسالة المسجد،  (ٖٕٗ)
– م 97٘ٔ سبتمبر ٕٓ/ هـ9ٖ٘ٔ رمضان ٕٓ-هـ 9ٖ٘ٔرمضان ٘ٔمن 
 .م97٘ٔسبتمبر ٕ٘

 :طارق (والً)

 .م99ٖٔ/ هـٖٔٗٔ،ٔ نهج الواحد فً عمارة المساجد، إصدارات بٌت القرآن، ط (ٖٕ٘)

 :ون البلدٌة والقروٌةؤوزارة الش

 التراث العمرانً فً المملكة العربٌة السعودٌة ، وكالة الوزارة لتخطٌط  (ٖٕٙ)
 .مٕٕٓٓأكتوبر/هـٖٕٗٔالمدن، شعبان

 :محمود محمد (وصفً)

 دراسات فً الفنون والعمارة العربٌة اإلسبلمٌة، دار اإلصبلح، المملكة  (7ٖٕ)
 .ت. ط، د. العربٌة السعودٌة، د

 :ٌزفان (ٌفٌم) 

 ،   المكرمةعبدالعزٌز دولتشٌن إلى مكةالرحلة السرٌة للضابط الروسً   (8ٖٕ)

 .م99ٖٔ/هـٖٔٗٔ، ٔدار التقرٌب، ط

صور فوتوغرافٌة من المملكة العربٌة السعودٌة، شمال وغرب المملكة  (239)

م، معرض ٌنظمه معهد العالم العربً ومؤسسة التراث، من 1917ــ 1907

 . م 1999 ٌونٌو 20ماٌو إلى 13

مختصر األطلس التارٌخ للملكة العربٌة السعودٌة ، دارة الملك عبد العزٌز ،  (240)

 .م2004/ هـ1424، 1ط

 .ط.ت، د.د،الحضارة والتراث: مدارس الفالح (241)

الموسوعة العربٌة العالمٌة، مؤسسة  عمال الموسوعة للنشر والتوزٌع،  (242)

 .م1996/هـ1416، 1المملكة العربٌة السعودٌة، الرٌاض، ط

 .2003دمشق،، الموسوعة العربٌة (243)
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 :انذورٌبث: رابعبًال 

الدولة العثمانٌة والوالٌات العربٌة، مجلة : أحمد المرسً الصفصافً (ٕٗٗ)

 .م98ٖٔ/ هـ ٖٓٗٔالدارة، العدد الرابع، السنة الثامنة ، الرٌاض ، رجب 

هـ، ٖٗٗٔ محرم السنة األولى سنة ٌٖٕوم الجمعة  (ٖٖ)العدد : أم القرى  (ٕ٘ٗ)

 .م9ٕ٘ٔ أؼسطس سنة ٙٔ

 .م 9ٕٙٔ/هـٖٗٗٔ جماد الثانٌة سنة ٌٖٕوم الجمعة  (ٗ٘) أم القرى العدد  (ٕٙٗ)

 هـ ٖٗٗٔ ذي القعدة السنة الثانٌة سنة ٌٖٕوم الجمعة  ( 7ٗ )أم القرى العدد (7ٕٗ)

 .هـ 9ٌٕٙٔونٌه سنة 

 .(م9ٔٓٔ/ٕٔ/٘- هـ 8ٕٖٔ/ٕٔ/ٕ )ٙٙعدد " حجاز"جرٌدة  (8ٕٗ)

 ٕٔجرٌدة المدٌنة المنورة، مقابلة مع السٌد محمد دروٌش رقام، الجمعة  (9ٕٗ)

، السنة الرابعة 78٘ٙٔم، العدد 8ٕٓٓ سبتمبرٕٔهـ الموافق 9ٕٗٔرمضان 

 .والستٌن 

 ٕٕهـ، الموافق ٕٖ٘ٔجماد األول ٔالسنة الثانٌة، الثبلثاء(7ٔ)العدد: الحجاز (ٕٓ٘)

 .م9ٕٖٔأؼسطس 

 ٕٙ، السنة (ٔ)مطرقة الباب، مقال بمجلة منبر اإلسبلم، العدد : حسن الباشا (ٕٔ٘)

 .م، القاهرة9ٙ8ٔهـ، مارس 88ٖٔمحرم 

رواشٌن جـــــدة شــــاهد على عبقرٌة الفن اإلسبلمً، : حسنً عبد الحافظ  (ٕٕ٘)

 ..هـ7ٔٗٔمجلة الثقافة، السنة الثانٌة، العدد لخامس عشر من جماد األول، 

السنة السابعة  ، ٕؤج،جدة القدٌمة وسكانها ، مجلة العرب : حمد الجاسر (ٖٕ٘)

 .م98ٕٔ (ٌونٌو / ماٌو  )أٌار وحزٌران/ هـٕٓٗٔعشر، رجب وشعبان 

جدة من خبلل كتابة جارهللا بن فهد، مجلة جامعة اإلمام : حمود محمد النجٌدي (ٕٗ٘)

أبرٌل / هـ ٘ٔٗٔالعدد الثالث عشر، ذو القعدة محمد بن سعود اإلسبلمٌة، 

 .م 99٘ٔ

البرتؽالٌون والبحر األحمر، مجلة الدارة، العدد : سعد زؼلول عبدربه (ٕ٘٘)

 .م98ٌٔٔناٌر /  هـ ٔٓٗٔالثانً، السنة السادسة ربٌع أول 

مبلمح من أوضاع المسٌحٌٌن فً جدة فً : سلوى سعد سلٌمان الؽالبً (ٕٙ٘)
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النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر المٌبلدي من خبلل وثابق األرشٌؾ 

مداوالت اللقاء العلمً السنوي ، (هـٕٖٔٔ-78ٕٔ/ م89ٗٔ-8ٙٔٔ)البرٌطانً 

 ربٌع 9ٔ-ٙٔالمملكة العربٌة السعودٌة ، جدة،التاسع لجمعٌة التارٌخ واآلثار

 .م8ٕٓٓ ابرٌل ٕ٘-ٕٕ/هـ 9ٕٗٔاآلخر

مجلة الدارة، العدد ، الرومان والبحر األحمر : حمد علً الناصريأسٌد  (7ٕ٘)

 .م98ٌٔٔناٌر /هـ ٔٓٗٔالثانً، السنة السادسة، ربٌع أول

 ٖٓ/هـٖ٘ٗٔ محرم ٖٓالسنة الثانٌة،  (8٘)العدد  )صحٌفة أم القرى  (8ٕ٘)

 .م9ٌٕٙٔونٌه 

/ هـٕٖ٘ٔ جماد األول ٔ، السنة الثانٌة، الثبلثاء 7ٔصوت الحجاز، العدد  (9ٕ٘)

 .م9ٕٖٔ أؼسطس سنة ٕٕالموافق 

دار الضٌافة بمكة المكرمة فً عصر السلطان : عادل محمد نور ؼباشً (ٕٓٙ)

، العدد العاشر، السنة الثامنة، مجلة جامعة أم القرى، عبد الحمٌد الثانً

 .م 99٘ٔ/هـ٘ٔٗٔ

إٌصال مٌاه عٌن الوزٌرٌة إلى مدٌنة جدة فً بداٌة : عادل محمد نورؼباشً (ٕٔٙ)

/ هـٕٔٗٔالقرن الرابع عشر للهجرة، مجلة كلٌة اآلثار، جامعة القاهرة،

 .مٕٓٓٓ

إٌصال مٌاه العٌون إلى جدة منذ القرن العاشر حتى :عادل محمد نورؼباشً (ٕٕٙ)

نهاٌة القرن الثالث عشر للهجرة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللؽة 

 .هـٕٓٗٔ، شعبان 9ٔ، عٕٔالعربٌة وآدابها، ج

عمارة سور مدٌنة جدة منذ القرن العاشر الهجري : عادل محمد نور ؼباشً (ٖٕٙ)

 معد للنشر بمجلة متحؾ الفن اإلسبلمً، حتى نهاٌة العصر العثمانً، بحث

 .القاهرة

مصانع النورة بمكة المكرمة طرازها المعماري : عادل محمد نور ؼباشً (ٕٗٙ)
ونتاجها الصناعً حتى نهاٌة العصر العثمانً، مجلة الدارة، العدد األول، 

 .هـ، السنة الثالثة والعشرون8ٔٗٔمحرم 

المنشآت الطبٌة فً الحرمٌن الشرٌفٌن خبلل : عاٌض بن خزام الروقً (ٕ٘ٙ)

 .مٕٗٓٓ، ٕٕ/88العهد العثمانً، المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة، العدد
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 عدد" الثبلثاءأ،جدة فً عٌون الفنانٌٌن، مجلة إقر: عبد الحلٌم رضوى (ٕٙٙ)

 .م98ٔٔابرٌلٗٔهـ، ٔٓٗٔجمادى الثانٌة ٓٔ، "خاص

ثبلث وثابق برتقالٌة عن خطة لبلستٌبلء على : عبد الرحمن عبد هللا الشٌخ (7ٕٙ)

العالم العربً فً مطلع القرن السادس عشر، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، 

 . مٕٓٓٓأكتوبر، - ماٌو/ جمادى اآلخرة- ، المحرم ٔ، ع٘مج

 بجدة والطابؾ فً أواخر المدارس األهلٌة: بن دهٌشعبداللطٌؾ عبدهللا  (8ٕٙ)

 مجلة الدارة، العدد الثالث، السنة العاشرة، ربٌع ،العهد العثمانً

 .م98ٗٔدٌسمبر/هـ٘ٓٗٔالثانً

تصوٌر النخلة فً النقوش الزخرفٌة فً منطقة اإلحساء، مجلة : عبد هللا النعٌم (9ٕٙ)

 .م99ٙٔ، ٌولٌو ٖٗالمؤثورات الشعبٌة، ع

عدد ، عمارة جدة  القدٌمة الحاضرة والتطور، مجلة أقرأ: عبد هللا بخاري (7ٕٓ)

. م98ٔٔابرٌل ٗٔ/هـ ٔٓٗٔ جمادى الثانٌة ٓٔخاص، 

نافذة أطلت على البحر األحمر، مجلة الفٌصل، : سواكن: عبد هللا جعفر السٌد (7ٕٔ)

 .مٌٕ٘ٓٓناٌر -هـٕٗٓٓدٌسمبر/ هـٕ٘ٗٔ، ذوالقعدةٖٔٗالعدد 

مع الحاج محمد علً زٌنل أحد رواد البحث العلمً فً : عبد هللا عرٌؾ (7ٕٕ)

 .م9ٙ9ٔمارس /هـ88ٖٔ، ذي الحجة 9ٕالمجلد ،ٕٔع، المنهل،ببلدنـا

، "عددخاص"جدة أم الرخاء والشدة، مجلة إقراء الثبلثاء: عبد هللا مناع (7ٖٕ)

 .م98ٔٔابرٌلٗٔهـ، ٔٓٗٔجمادى الثانٌة ٓٔ

 ،8ٔ جدة شجرة الرمان، مجلة الفٌصل، العدد: عبدالقدوس االنصاري (7ٕٗ)

 .م978ٔ/ هـ98ٖٔ

نشؤة المبذنة، مجلة الدارة، الرٌاض، العدد : عبدالمنعم عبدالعزٌز رسبلن (7ٕ٘)

 م98ٌ٘ٔونٌو/هـ٘ٓٗٔاألول، السنة الحادٌة عشر،شوال

جدة إحدى مراكز التجارة العالمٌة فً العصور : علً السٌد علً محمود (7ٕٙ)

 .مٖٕٓٓ/هـٕٗٗٔالوسطى، مجلة الدارة، العدد الرابع، شوال 

األهمٌة التارٌخٌة واألثرٌة لمدٌنة جدة، مجلة الدرعٌة، : فإاد محمد مإمنة (77ٕ)

 .مٕٔٓٓأبرٌل / هـ ٕٕٗٔالسنة الرابعة، العدد الثالث عشر، المحرم، 
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أهمٌة ثؽر جدة فً النصؾ األول من : فابق الصواؾ ومصطفى رمضان (78ٕ)

 العدد الثانً، ،القرن العاشر الهجري السـادس عشر المٌبلدي، مجلة الدارة 

 .م98ٌٔٔناٌر/هـ ٔٓٗٔالسنة السادسة، ربٌع أول، 

األخشاب المزخرفة فً الطراز األموي، مجلة كلٌة : فرٌد محمود شافعً (79ٕ)

 .م9ٕ٘ٔ، سنة ٗٔاآلداب جامعة القاهرة، مج

زخارؾ وطرز سامراء، مقال بمجلة كلٌة اآلداب جامعة : فرٌد محمود شافعً (8ٕٓ)

 .م9٘ٔٔ، دٌسمبر ٕ، جٖٔفإاد األول، القاهرة، مج

تصمٌم الروشان وأهمٌته للمسكن، مجلة جامعة أم : مجدي محمد حرٌري (8ٕٔ)

 .هـٔٔٗٔالقرى، السنة الثانٌة، العدد الخامس، العام 

جماد ٓٔقرأ، عدد خاص،امجلة ، العمارة اإلسبلمٌة: محمد سعٌد فارسً (8ٕٕ)

  ،م98ٔٔأبرٌل ٗٔ/هـٔٓٗٔاالخر

 .م9ٗ7ٔهـ نوفمبر 7ٖٙٔ، محرم ٔ، س7مجلة الحج، ع (8ٖٕ)

هـ، 8ٖٙٔعمران جدة قبل مابة عام عدد جماد الثانٌة سنة : مجلة المنهل  (8ٕٗ)

 .7ٕ، مجلد ٙج

 .7ٕ، مجلد ٙم، ج 9ٙ7ٔ/هـ8ٖٙٔجماد الثانٌة سنة ، مجلة المنهل (8ٕ٘)

ٌولٌو ،مجلة شهرٌة تصدر عن أمانة محافظة جدة، العدد العاشر ، مجلة جدة (8ٕٙ)

 .م8ٕٓٓ،

م، 9ٙ8ٔهـ، مارس 88ٖٔ محرم ٕٙ، السنة ٔمجلة منبر اإلسبلم، العدد  (87ٕ)

 .القاهرة

 ، مدرسة النجاح قبل مدرسة الفبلح فً جدة:محمد العبد الرحمن الفضل (88ٕ)

 .(م9ٙٓٔدٌسمبر/هـ8ٖٓٔجماد الثانٌة )ٙالعدد ، المنهل

التؤرٌخ بحساب الجمل من واقع نص تذكاري لعمارة :محمد بن فهد الفعر (89ٕ)

مسجد اإلجابة بمكة المكرمة فً عهد السلطان أحمد الثالث مإرخ لسنة 

- شعبان–رجب – السنة الحادٌة عشر، العدد الرابع ، مجلة الدارة، هـٕٗٔٔ

 .هـ ٙٔٗٔرمضان 

مداوالت اللقاء العلمً السنوي جدة فً زمن البرتؽالٌٌن، : محمد حمٌد السلمان (9ٕٓ)
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 ربٌع 9ٔ-ٙٔالمملكة العربٌة السعودٌة ، جدة،التاسع لجمعٌة التارٌخ واآلثار

 .م8ٕٓٓ ابرٌل ٕ٘-ٕٕ/هـ 9ٕٗٔاآلخر

مجلة جامعة ، التعلٌم فً مكة فً العهد المملوكً: محمد صالح الكاسان (9ٕٔ)

 .م99٘ٔ/هـ٘ٔٗٔ، 8مج، اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، الملك عبدالعزٌز

 األول، السنة األولى، العٌن العزٌزٌة، مجلة الحج، العدد: محمد صالح قزاز (9ٕٕ)

 .م9ٗ7ٔماٌو /  هـٖٙٙٔ رجب 

الروشان عنصر وظٌفً وجمالً فً واجهات : محمد عبد الرحمن الحصٌن (9ٖٕ)

مساكن المدٌنة المنورة التقلٌدٌة، الوصول إلى تقٌٌس وحداته وأجزابه، مجلة 

 .مٕٕٓٓ/ هـٕٕٗٔ، ٗٔجامعة الملك سعود ، العمارة والتخطٌط، الرٌاض، م

أهمٌة الحجاز فً مطلع العصر الحدٌث، مجلة كلٌة : محمد كمال دسوقً (9ٕٗ)

الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بجامعة الملك عبد العزٌز، السنة الثانٌة، العدد 

 . .هـ97ٖٔ/ 9ٖٙٔالثانً 

دور البٌبة الجؽرافٌة فً ضوء أنماط العمارة التقلٌدٌة : محمد محمود محمدٌن (9ٕ٘)

 .هـ7ٔٗٔ، ٕٕ، السنة ٕبالمملكة العربٌة السعودٌة، مجلة الدارة، العدد

 (.7ٕ)، مجلد ٙهـ، ج8ٖٙٔالمنهل عدد جماد الثانٌة سنة  (9ٕٙ)

زخارؾ المبلط واآلجر فً دار الهناء وقلعة أجٌاد : ناصر علً الحارثً (97ٕ)

ومنزل آل الفرع بمكة المكرمة، مجلة جامعة أم القرى، السنة السابعة، العدد 

 .م99ٗٔ/ هـٗٔٗٔالتاسع، 

محمد أفضل هروي وأعماله الفنٌة بمكة المكرمة فً : ناصر علً الحارثً (98ٕ)

أواخر العصر العثمانً، مجلة العصور، المجلد السادس، الجزء الثانً، ٌولٌو 

 .هـٔٔٗٔم، ذو الحجة 99ٔٔ

الزراعة فً أحواز جدة وظهٌرها الجؽرافً فً : هدى عبدالؽفور أمٌن (99ٕ)

مداوالت اللقاء العلمً السنوي التاسع لجمعٌة ، العصور اإلسبلمٌة الوسٌطة

هـ 9ٕٗٔ ربٌع اآلخر9ٔ-ٙٔ )المملكة العربٌة السعودٌة ،جدة ،التارٌخ واآلثار

 .(م8ٕٓٓ ابرٌل ٕ٘-ٕٕ/

قلعة تبوك، مجلة جامعة أم القرى، السنة األولى، : هشام محمد علً عجٌمً (ٖٓٓ)

 . هـ9ٓٗٔالعددالثانً، 
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 :انرضبئم انعهمٍت: خبمطبًال 

مكة المكرمة من بداٌة الحكم العثمانً إلى نهاٌة : ابتسام محمد كشمٌري (ٖٔٓ)

 (هـٓٓٓٔ-9ٕٖ)السادس عشر المٌبلدي / القرن العاشر الهجري 

رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  (9ٔ٘ٔ-م7ٔ٘ٔ/)

 .مٕٔٓٓ/ هـٕٕٗٔ

طرق الحج ومرافقه فً الحجاز فً العصر : آمنه حسٌن محمد علً جبلل (ٕٖٓ)

 .م987ٔ/هـ7ٓٗٔالمملوكً، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

عمارة الدور العثمانٌة الباقٌة بمدٌنة جدة، : سوزان محمد عبد اللطٌؾ أحمد (ٖٖٓ)

دراسة أثرٌة معمارٌة مقارنة مع مثٌلتها فً مدٌنة رشٌد، رسالة ماجستٌر ، كلٌة 

 .م9ٕٓٓ/ هـٖٓٗٔاآلثار، جامعة القاهرة، 

المنشآت المابٌة لخدمة مكة المكرمة والمشاعر : عادل محمد نور ؼباشً  (ٖٗٓ)

مكة المقدسة فً العصر العثمانً ، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى،

. هـٓٔٗٔالمكرمة،

دراسة لبعض العمابر العثمانٌة بالهفوؾ فً النصؾ : عادل محمد نور ؼباشً (ٖ٘ٓ)

الثانً من القرن العاشر الهجري، رسالة ماجستٌر ، جامعة أم القرى، مكة 

 .هـٙٓٗٔ/٘ٓٗٔالمكرمة، 

الصناعات الخشبٌة المعمارٌة بمدٌنة جدة فً العصر :عبد هللا زاهر الثقفً (ٖٙٓ)

العثمانً، رسالة ماجستٌر، مقدمة إلى كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة 

 .م ٕٔٓٓ/ هـٕٕٗٔ جامعة أم القرى، مكة المكرمة،ب

 ـ 8ٗٙ)عمارة المسجد النبوي فً العصر المملوكً : محمد هزاع الشهري (7ٖٓ)

، رسالة ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بجامعة (هـ9ٕٖ

 .م98ٕٔ/ هـٕٓٗٔ مكة المكرمة،أم القرى،
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 :ادلمببالث انشفىٌت: ضببعبًال 
 فً المسجد  خادم مسجد المعمار معبد السبل عبد هللاأحمد : مقابلة مع السٌد

 .هـ8ٕٗٔ/7/ٕ٘بتارٌخ 

 منذ أكثر من  الفبلحمقابلة شفوٌة مع السٌد محمد قاٌد نعمان حارس مدرسة 

 .  هـ، فً المدرسة 8ٕٗٔ/ 8/8بتارٌخبالمدرسة ثبلثة عقود، 

  ًهـ8ٕٗٔ/ 8/ 8ٕمقابلة شفوٌة مع السٌد محمد داقر بمنزله بحارة الشام ف. 

 فً حارة الشام ، والسٌد محمد داقر،ٌة مع السٌد سالم القرشًومقابلة شؾ  

 .هـ بحارة الشام9ٕٗٔ/ٕ/7ٔبتارٌخ 

 هـ9ٕٗٔ/ٖ/8ٔفً جدة بتارٌخ عدنان الشرٌؾ، السٌد ٌة مع ومقابلة شؾ. 

  هـ9ٕٗٔ/7/7ٕ سالم عبٌد القرشً بحارة الشام بتارٌخ السٌدمقابلة مع . 

 إدارة أوقاؾ ب:  عثمان جذر فً مكتبهعبد هللا: مقابلة شفوٌة مع األستاذ

 .هـ9ٕٗٔ/7/8بتارٌخ  .ومساجد جدة

  مقابلة مع السٌد عمر العمودي فً مكتبه بحارة المظلوم بتارٌخ

 .هـٖٓٗٔ/ٓٔ/ٔٔ

http://www.sall.ex.ac.uk/content/view/1791/184/
http://en.wikipedia.org/wiki/Subdivisions_of_the_Ottoman_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Subdivisions_of_the_Ottoman_Empire
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 املالحق
 اخلرائط: أوالً
 اللىحات: ااياً 

 األشكال: اللاً 
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 اخلرائط: والًال 
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 :فهرش اخلرائط -

رقم 
 الخرٌطة

 الموضوع

م إلى 1481/هـ886 العثمانٌة فً الفترة الزمنٌة من عام دولةحدود ال 1
. م1683/هـ1094عام

خرٌطة توسع الدولة العثمانٌة فً القرنٌن العاشر والحادي عشر الهجري،  2
. السادس عشر والسابع عشر المٌالدي 

مراحل اتساع اإلمبراطورٌة العثمانٌة من قٌام الدولة فً  3
.  م1856/هـ1272م إلى عام 1359/هـ760عام

خرٌطة عثمانٌة توضح  سماء المناطق بالجزٌرة العربٌة وٌظهر فٌها  4
. موقع الحجاز وجدة على البحر األحمر

خرٌطة الجزٌرة العربٌة موضحاًال علٌها  هم التضارٌس  5

 المجاور ابن رسمها كما الهجري السابع القرن فً جدة خرٌطة 6

 .(م1520- 1516/ هـ927-923)رسم برتغالً لمدٌنة جدة  7

 .م 1762/ هـ1176، عام neibuhrمخطط سور جدة  عده نٌبور  8

  جدةرسم لتوضٌح المسار المناســــب للســــفن الداخلة إلى مٌنــاء 9

 م1880/هـ1298مخطط تفصٌلً لمبانً مدٌنة جدة داخل السور عام  10

 مخطط تفصٌلً لبعض المبانً الهامة داخل السور 11

خرٌطة مدٌنة جدة داخل السور توضح تخطٌط السور وبعض الشوارع  12
 الرئٌسة والمبانً العامة

 خرٌطة جدة التارٌخٌة موضحاًال علٌها مواقع بعض األحٌاء المحٌطة 13

 خرٌطة مدٌنة جدة توضح موقع بعض الشوارع واألسواق الرئٌسة 14

 مواقع  هم المساجد والمدارس التً وجدت بجدة فً العصر العثمانً 15

 موضع آثار قناة وادي قوز 16

 موضع آثار قناة عٌن الوزٌرٌة 17
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م إلى 1481/هـ886 العثمانٌة فً الفترة الزمنٌة من عام دولةحدود ال:)1 ( خرٌطة رقم
. م1683/هـ1094عام
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خرٌطة توسع الدولة العثمانٌة فً القرنٌن العاشر والحادي عشر الهجري، : )2 (خرٌطة رقم
. السادس عشر والسابع عشر المٌالدي 
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م إلى 1359/هـ760 العثمانٌة من قٌام الدولة فً عامدولةمراحل اتساع ال:  )3 (خرٌطة رقم
.  م1856/هـ1272عام 
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خرٌطة عثمانٌة توضح  سماء المناطق بالجزٌرة العربٌة وٌظهر فٌها موقع : )4 (خرٌطة رقم
. الحجاز وجدة على البحر األحمر
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: الدارة:  المصدر.خرٌطة الجزٌرة العربٌة موضحاًال علٌها  هم التضارٌس: )5 (خرٌطة رقم
 . التارٌخً سمختصر األطل
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 بنا :المصدر) المجاور ابن رسمها كما الهجري السابع القرن فً جدة خرٌطة: (6)خرٌطة رقم 

. (المجاور
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المصدر ابن . )(م1520- 1516/ هـ927-923)رسم برتغالً لمدٌنة جدة : (7 (خرٌطة رقم
 . (السالح والعدة ، ملحق التحقٌق: فرج
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المصدر ). م 1762/ هـ1176، عام neibuhrمخطط سور جدة  عده نٌبور : )8 (خرٌطة رقم
 . (السالح والعدة ، ملحق التحقٌق: ابن فرج
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  جدة رسم لتوضٌح المسار المناســــب للســــفن الداخلة إلى مٌنــاء: (9 (خرٌطة رقم
( i.DH 466L31125: وثٌقة بأرشٌص الوزراء العثمانً رقم:المصدر)
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 م1880/هـ1298مخطط تفصٌلً لمبانً مدٌنة جدة داخل السور عام : )10 (خرٌطة رقم
.  محفوظة بأرشٌص رئاسة مجلس الوزراء العثمانً

. (عادل غباشً: راألستاذ الدكتومحفوظات  : المصدر)
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. عن الثقفً . مخطط تفصٌلً لبعض المبانً الهامة داخل السور: )11 (خرٌطة رقم
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خرٌطة مدٌنة جدة داخل السور توضح تخطٌط السور وبعض الشوارع :  )12 (خرٌطة رقم
. (م1947/هـ1367مصلحة المساحة المصرٌة : المصدر)الرئٌسة والمبانً العامة 
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خرٌطة جدة التارٌخٌة موضحاًال علٌها مواقع بعض األحٌاء المحٌطة : )13 (خرٌطة رقم
 . ( مانة مدٌنة جدة: المصدر)

 
 
 
 
 

 



 

 

( 492) 
 

 

: المصدر)خرٌطة مدٌنة جدة توضح موقع بعض الشوارع واألسواق الرئٌسة :)14 (خرٌطة رقم
. ( مانة مدٌنة جدة
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 .مواقع  هم المساجد والمدارس التً وجدت بجدة فً العصر العثمانً:  (15)خرٌطة رقم

 
 

 المدرسة الرشدٌة   - 13جامع الشافعً  -1
 مدرسة الفالح- 14الحنفً      جامع -2

 جامع المعمار -3
 جامع عكاشة   -4
 جامع الباشا -5
 مسجد عثمان بن عفان-6
 مسجد بو عنبة-7
 مسجد الخضر-8
 مسجد السنوسً- 9

 مسجد الجٌالنً-10
 مسجد مغربً-11
 مسجد لؤلؤة-12
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( . إٌصال مٌاه العٌون: المصدر غباشً)موضع آثار قناة وادي قوز: (16)خرٌطة رقم 

 
 
 

 
( . إٌصال مٌاه العٌون: المصدر غباشً)موضع آثار قناة عٌن الوزٌرٌة: (17)خرٌطة رقم 
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 :فهرش انهىحبث  -

رقم 

 اللوحة

 الموضوع

 1938َ/٘ـ1357ٕٛهح ع٠ٛخ ٌّل٠ٕخ علح كافً اٌَٛه، ر٠ٖٛو ف١ٍلْ 1

 1938ِٕظو عٛٞ ٌّل٠ٕخ علح ػبَ  2

ِٕظو عٛٞ ٌغلح ِٓ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ اٌغـوث١خ ِٛٙؼ ػ١ٍٙب ثؼ٘ اٌّؼبٌُ  3

 اٌٙبِخ

 1952َ/ ٘ـ1372ِٕظو عٛٞ ٌّل٠ٕخ علح ِٓ اٌغٙخ اٌغوث١خ 4

 1952َ/ ٘ـ1372ِب١ٌخ اٌغوث١خـِٓ عٙخ اٌِ علح ِٕظو عٛٞ ٌّل٠ٕخ 5

 ِٓ عٙخ اٌغوةعلح ِٕظو ػبَ ٌّل٠ٕخ  6

 ِٓ عٙخ اٌغوةعلح ِل٠ٕخ يِٕظو ػبَ  7

 اٌَٛه ِٓ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ ٌٍّل٠ٕخ 8

 ِٕظو اٌَٛه ِٓ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ ٚاٌْول١خ ٌّل٠ٕخ علح 9

 ِٕظو اٌَٛه ِٓ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ ٚاٌْول١خ ٌّل٠ٕخ علح 10

 1917َ/٘ـ1326ٍٛه اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌغٙخ اٌغوث١خ ػبَ  11

 1917َ/٘ـ1326ٍٛه اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌغٙخ اٌغوث١خ ػبَ  12

 ِب رجمٝ ِٓ ٍٛه ِل٠ٕخ علح ِٓ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ 13

 ِب رجمٝ ِٓ  صو اٌَٛه ِٓ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ِٓ ِل٠ٕخ علح 14

 ثبة ِىخ ِٓ اٌقبهط 15

 1916َ/ ٘ـ1335ثبة ِىخ ِٓ اٌقبهط  16

 1916َ/ ٘ـ1335ثبة ِىخ ِٓ اٌقبهط  17

 1917َ/ ٘ـ1326ثبة اٌّل٠ٕخ، ػبَ  18

 1919َ/ ٘ـ1328ثبة اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌلافً ػبَ  19

 ثبة اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌلافً 20

 ثبة ّو٠ف ِٓ اٌلافً 21

 اٌضىٕخ اٌؼَىو٠خ 22

 اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ اٌغٕٛث١خ-  اٌضىٕخ اٌؼَىو٠خ  23

 اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ :اٌضىٕخ اٌؼَىو٠خ 24

 ِٕظو ِٓ اٌغٛ :اٌضىٕخ اٌؼَىو٠خ 25

 لٍؼخ عـــــــــــلح ٚلل رٙلَ  عياء وج١وح ِٕٙب 26

 اٌّؼَىو اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ اٌْول١خ 27

  ؽل  ثواط اٌَٛه 28

 ثوط لٖبة ِٓ اٌغٙخ اٌْول١خ 29

 اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ِٓ اٌقبهط- ثوط لٖبة  30
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رقم 

 اللوحة

 الموضوع

 اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ِٓ اٌلافً- ثوط لٖبة  31

 ثبة اٌجوط ِٓ اٌغٙخ اٌغوث١خ- ثوط لٖبة  32

 اٌلهط اٌّؤكٞ إٌٝ اٌجوط ِٓ اٌقبهط- ثوط لٖبة  33

 اٌّّو اٌّؤكٞ إٌٝ كافً اٌجوط- ثوط لٖبة  34

 ِقيْ اٌنف١وح اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ِٓ اٌلافً- ثوط لٖبة  35

 اٌلهط اٌّؤكٞ اٌٝ ٍطؼ اٌجوط- ثوط لٖبة 36

 ثَطخ اٌلهط اٌّؤكٞ إٌٝ اٌَطؼ– ثوط لٖبة  37

 إٌّٛه اٌّطً ػٍٝ اٌٍَُ ِٓ اٌلافً- ثوط لٖبة 38

 اٌّقوط اٌّؤكٞ إٌٝ اٌَطؼ- ثوط لٖبة 39

 ٍطؼ اٌجوط– ثوط لٖبة  40

 ِٛلغ ثوط لٖبة 41

 اٌٛاعٙخ اٌْول١خ- َِغل اٌْبفؼٟ  42

 ِٕظو ػبَ ٌَطؼ اٌَّغل- َِغل اٌْبفؼٟ  43

 اٌّئنٔخ- َِغل اٌْبفؼٟ 44

 اٌغٍٛك- َِغل اٌْبفؼٟ  45

 اٌجٛاثخ اٌوئ١َ١خ اٌٛالؼخ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ- َِغل اٌْبفؼٟ  46

 ِٕظو ػبَ  ٌٍّؾواة:َِغل اٌْبفؼٟ  47

 اٌيفبهف اٌىزبث١خ ػٍٝ اٌّؾواة- َِغل اٌْبفؼٟ 48

 هٚاق اٌمجٍخ- َِغل اٌْبفؼٟ  49

 اٌمجخ ِٓ اٌلافً- َِغل اٌْبفؼٟ  50

 اٌمجخ ِٓ اٌقبهط- َِغل اٌْبفؼٟ  51

 اٌجبة اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ ِٓ اٌلافً– َِغل اٌْبفؼٟ  52

  ؽل األػّلح اٌٛالؼخ فٟ اٌٖؾٓ- َِغل اٌْبفؼٟ 53

 اٍزقلاَ اٌؾل٠ل فٟ رغط١خ ٚاعٙبد اٌْجبث١ه– َِغل اٌْبفؼٟ  54

 ثبة اٌٖٙو٠ظ فٟ اٌٖؾٓ- َِغل اٌْبفؼٟ 55

 اٌٖٙو٠ظ- َِغل اٌْبفؼٟ  56

 فزؾخ كفٛي اٌّبء إٌٝ اٌٖٙو٠ظ- َِغل اٌْبفؼٟ  57

 فٛ٘خ اٌجئو- َِغل اٌْبفؼٟ  58

 اٌجئو ِٓ اٌلافً-  َِغل اٌْبفؼٟ  59

 ربط فْجٟ ِيفوف ٌألػّلح اٌّطٍخ ػٍٝ اٌٖؾٓ-  َِغل اٌْبفؼٟ 60

  اٌّطٍخ ػٍٝ اٌٖؾٓ ثباٌّغٕجخ اٌغٕٛث١خ١ِياة  ِٕمُٛ– َِغل اٌْبفؼٟ  61

 ِٕظو ػبَ ٌٍٛاعٙز١ٓ اٌْول١خ ٚاٌغٕٛث١خ- َِغل اٌؾٕفٟ 62

 اٌٛاعٙخ اٌْول١خ، ٚاعٙخ اٌمجٍخ- َِغل اٌؾٕفٟ  63

 اٌٛاعٙخ اٌْول١خ اٌّْب١ٌخ- َِغل اٌؾٕفٟ  64
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رقم 

 اللوحة

 الموضوع

 اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌْول١خ- َِغل اٌؾٕفٟ 65

 اٌّئنٔخ- َِغل اٌؾٕفٟ  66

 كهط اٌّئنٔخ ِٓ اٌلافً- َِغل اٌؾٕفٟ 67

  ؽل ِٕبٚه اٌّئنٔخ ِٓ اٌلافً– َِغل اٌؾٕفٟ  68

 اٌمجخ ِٓ اٌقبهط- َِغل اٌؾٕفٟ  69

 اٌمجخ ِٓ اٌلافً– َِغل اٌؾٕفٟ  70

 ٕٙو٠ظ اٌَّغل- َِغل اٌؾٕفٟ  71

 ٕٛهح لل٠ّخ- َِغل اٌّؼّبه 72

 ِٕظو ػبَ ٌَطؼ اٌَّغل-  َِغل اٌّؼّبه 73

 اٌّئنٔخ  ٠ٚظٙو اٌزؾبَ اٌّئنٔخ ثىزٍخ اٌَّغل- َِغل اٌّؼّبه 74

 اٌّئنٔخ- َِغل اٌّؼّبه  75

 ِلفً اٌّئنٔخ- َِغل اٌّؼّبه 76

 اٌلهط اٌّؤكٞ إٌٝ اٌّئنٔخ- َِغل اٌّؼّبه 77

 لجخ اٌَّغل ِٓ اٌقبهط- َِغل اٌّؼّبه 78

 اٌمجخ ِٓ اٌلافً- َِغل اٌّؼّبه 79

 ِٓ اٌلافً– َِغل اٌّؼّبه  80

 ٚلغ اٌّلهٍخ اٌوّل٠خ فٟ اٌغٙخ اٌغوث١خ ِٓ اٌّـــــل٠ٕخَ 81

 ِٛلغ اٌّلهٍخ اٌوّل٠خ فٍف َِغل ثىــو ثبّب 82

 ِجٕٝ ِلهٍخ اٌفالػ 83

 اٌمجخ اٌٛالؼخ ػٍٝ وزٍخ اٌّلفً- ِلهٍخ اٌفالػ  84

 اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ- ِلهٍخ اٌفالػ  85

 اٌفٕبء اٌلافٍٟ-  ِلهٍخ اٌفالػ  86

 اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ-  ِلهٍخ اٌفالػ  87

 اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ- ِلهٍخ اٌفالػ  88

 اٌّلفً اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ- ِلهٍخ اٌفالػ 89

 اٌفٕبء اٌلافٍٟ- ِلهٍخ اٌفالػ  90

 اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ اٌّطٍخ ػٍٝ اٌفٕبء- ِلهٍخ اٌفالػ  91

  ؽل غوف اٌّلهٍخ اٌٛالؼخ فٟ اٌلٚه األٚي- ِلهٍخ اٌفالػ  92

 ٍمف اٌّلهٍخ ِٓ اٌلافً- ِلهٍخ اٌفالػ  93

  ؽل ّجبث١ه اٌّلهٍخ- ِلهٍخ اٌفالػ  94

  ؽل  ثٛاة اٌغوف ِٓ اٌلافً– ِلهٍخ اٌفالػ  95

  اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ- اٌقٕغٟ اٌىج١و  هثبٛ 96

 اٌٛاعٙخ اٌْول١خ- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و 97

 اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و  98
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 وزٍخ اٌّلفً- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و  99

 ّجبث١ه  اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و  100

  اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ اٌغوث١خ- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  101

  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  102

  وزٍخ اٌّلفً - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  103

   ؽل اٌْجبث١ه - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  104

 اٌّّو اٌّؤكٞ إٌٝ اٌفٕبء- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  105

 اٌّّو اٌّؤكٞ إٌٝ اٌغوف- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  106

 ِلفً اٌغوفخ ٠ٚوٜ اٌؾّبَ ػٍٝ ١ّ٠ٓ اٌلافً- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  107

  اٌلٚه اٌضبٟٔإٌٝاٌلهط اٌّؤكٞ - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  108

 (اٌوئ١َ١خ)اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ - هثبٛ ثبك٠ت  109

 اٌٛاعٙخ اٌْول١خ- هثبٛ ثبك٠ت  110

 اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ  اٌغوث١خ- هثبٛ ثبك٠ت  111

 اٌٛاعٙخ  اٌغوث١خ- هثبٛ ثبك٠ت  112

 اٌّّو اٌّؤكٞ إٌٝ فٕبء اٌوثبٛ - هثبٛ ثبك٠ت 113

  اٌوثبٛ ِٓ اٌلافً ٚلل اؽلس ػ١ٍٗ رؼل٠الد وج١وح-هثبٛ ثبك٠ت 114

   ؽل ّجبث١ه اٌوثبٛ-هثبٛ اٌل٠ت  115

 اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغوث١خ - هثبٛ ّؾبرٗ 116

 اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ - هثبٛ ّؾبرٗ 117

 وزٍخ اٌّلفً - هثبٛ ّؾبرٗ 118

 اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ- هثبٛ ّؾبرٗ 119

 رَم١ف اٌغوف- رٗ هثبٛ ّؾب 120

 اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ- ( 1)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف  121

  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ-(1)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف  122

 (3) ِلفً ػيٌخ هلُ -(1)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف  123

 اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ- ( 2)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف  124

 اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ- (2)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف  125

  اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ- هثبٛ اٌِٖٛبي 126

   اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ -هثبٛ ا١ٌّّٕٟ 127

  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ - هثبٛ ا١ٌّّٕٟ 128

   اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ-هثبٛ ا١ٌّّٕٟ 129

   وزٍخ اٌّلفً -هثبٛ ا١ٌّّٕٟ 130

   اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ-هثبٛ ثبٔبعٗ 131

 اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغوث١خ - هثبٛ ثبٔبعٗ 132
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   اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ-هثبٛ ثبٔبعٗ 133

  وزٍخ اٌّلفً اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ - هثبٛ ثبٔبعٗ 134

   اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ-هثبٛ ثبٔبعٗ 135

 اٌْجبن ِٓ اٌلافً- هثبٛ ثبٔبعٗ 136

   اٌَٛارو -هثبٛ ثبٔبعٗ 137

 اٍٍٛة اٌزَم١ف- هثبٛ ثبٔبعٗ 138

 اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ- هثبٛ ثبع١ٕل  139

  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ-هثبٛ ثبع١ٕل 140

 اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ  اٌْول١خ- هثبٛ ثبع١ٕل  141

 (1)ِلفً اٌؼيٌخ هلُ - هثبٛ ثبع١ٕل  142

 1918َ/٘ـ1327 ؽل ّٛاهع علح ػبَ  143

 ٔٙب٠خ ّبهع ثبة ِىخ ِٓ عٙخ اٌغوة ٚثلا٠خ اٌزمبئٗ ثْبهع لبثً– اٌْٛاهع  144

 ّبهع  ثٛ ػٕجخ -اٌْٛاهع 145

  ؽل  ٍٛاق علح ٚروٜ اٌجَطخ  ِبَ اٌلوبْ 146

 1917َ/ ٘ـ1326ٚق علح ػبَ ً 147

 ٚلل رُ رغل٠ل رَم١فٗ ؽل٠ضبًال -  ٍٛق إٌلٜ- األٍٛاق 148

 ٍٛق اٌجلٚ- األٍٛاق 149

 اٌؾٟ األفو٠مٟ فبهط ٍٛه اٌّل٠ٕخ 150

  ؽل األػْبُ اٌزٟ وبٔذ رمبَ فبهط  ٍٛاه ِل٠ٕخ علح 151

 منزل البغدادي 152

 ِٕيي ِىْٛ  هثؼخ  كٚاه 153

 1890َ/ ٘ـ1308 ٌٍّٕيي ػبَ َِٕظو ػب -ِٕيي ١ٖٔف  154

 اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ-ِٕيي ١ٖٔف  155

  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ-ِٕيي ١ٖٔف  156

  اٌْجبث١ه اٌٛالؼخ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ ِٓ اٌقبهط-ِٕيي ١ٖٔف 157

  الشمالٌة اٌّلفً اٌوئ١َٟ اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ-ِٕيي ١ٖٔف  158
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 إؽلٜ اٌؼوثبد اٌّقٖٖخ إٌمً اٌّبء 232
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 ٔمُٛ وزبث١خ ِٓ اٌغٔ كافً ِؾواة َِغل اٌْبفؼٟ 314

 ٔمُٛ وزبث١خ ِٓ اٌغٔ كافً ٕوح كائو٠خ ِيفوفخ ثَّغل اٌْبفؼٟ 315

 ٔمُٛ وزبث١خ ِٓ اٌغٔ كافً ٕوح كائو٠خ ِيفوفخ ثَّغل اٌْبفؼٟ 316

 ٔمُٛ وزبث١خ ِٓ اٌغٔ ٠ؼٍٛ ِؾواة َِغل اٌّؼّبه 317

 ٌٛؽخ رأ١َ١ٍخ رؼٍٛ ثبة اٌلفٛي ثوثبٛ اٌِٖٛبي 318

 ٔمِ وزبثٟ ِؤهؿ ػٍٝ اٌقْت ثبٌَبوف اٌؼٍٛٞ ثأؽل إٌّبىي 319

 ٔمِ وزبثٟ ػٍٝ اٌقْت ثبٌَبوف اٌؼٍٛٞ ثأؽل إٌّبىي 320

 ِٕظو ػبَ ٌْبؽٛٛخ ِٓ  كٚاد اٌجٕبء اٌقبٕخ ثزى١َو اٌؾغو 321

 ِٕظو ػبَ ٌٍملَٚ  ؽل ِٛاك اٌجٕبء اٌقبٕخ ثبٌؾغو 322

 ِٕظو ػبَ ٌٍٍّؼمخ  ؽل ِٛاك اٌجٕبء 323

  كٚاح اٌجٕبء اٌقبٕخ ثٖٕبػخ اٌقْت، ِؾفٛظخ ثّزؾف لٖو ٠ٍلى ثبٍزبٔجٛي 324

  كٚاح اٌجٕبء اٌقبٕخ ثٖٕبػخ اٌقْت، ِؾفٛظخ ثّزؾف لٖو ٠ٍلى ثبٍزبٔجٛي 325

 ِٓ  كٚاح اٌجٕبء اٌقبٕخ ثٖٕبػخ اٌقْت، ِؾفٛظخ ثّزؾف لٖو ٠ٍلى 326

 .ثبٍزبٔجٛي
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 .1938َ/٘ـ1357ٕٛهح ع٠ٛخ ٌّل٠ٕخ علح كافً اٌَٛه، ر٠ٖٛو ف١ٍلْ : )1 (لْحخ رقن

( 116،117ٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ٕٛه ِٓ اٌّبٟٙ،:ثله اٌؾبط : اٌّٖله) 

 

 

 

 
   1938ِٕظو عٛٞ ٌّل٠ٕخ علح ػبَ : )2 (لْحخ رقن

 . ( ِل٠ٕخ علح ِؾبفظخ  ِبٔخ:اٌّٖله)

 

 

 

 



 

 

( 507) 
 

 

 

 

 

 
ِٕظو عٛٞ ٌغلح ِٓ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ اٌغـوث١خ ِٛٙؼ ػ١ٍٙب ثؼ٘ اٌّؼبٌُ : )3 (لْحخ رقن

 ( .Jeddah Old Portrait   :Pesce:اٌّٖــله)اٌٙبِخ   

 



 

 

( 508) 
 

 

 
 Jeddah 1952َ/ ٘ـ1372ِٕظو عٛٞ ٌّل٠ٕخ علح ِٓ اٌغٙخ اٌغوث١خ: (4)ٌٛؽخ هلُ 

Old Portrait  ) :Pesce . )

 

 

 

 

 
َ  1952/٘ـ1372ِب١ٌخ اٌغوث١خـعٙخ اٌِايِٓ علح ِٕظو عٛٞ ٌّل٠ٕخ : (5)ٌٛؽخ هلُ 

( Jeddah Old Portrait   :Pesce) 



 

 

( 509) 
 

 
 . (اهاِىٛ: اٌّٖله )ِٓ عٙخ اٌغوة علح ِٕظو ػبَ ٌّل٠ٕخ  (6)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 
 ( Google)اٌّٖلهَ 2009/٘ـ1430ِٓ عٙخ اٌغوة  علح ِٕظو ػبَ ٌّل٠ٕخ (:7)ٌٛؽخ هلُ

 

 



 

 

( 510) 
 

 
 . (اهاِىٛ: اٌّٖله ).اٌَٛه ِٓ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ ٌٍّل٠ٕخ ِٕظو : (8)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
  ( هاِىٛ:اٌّٖله)ِٕظو اٌَٛه ِٓ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ ٚاٌْول١خ ٌّل٠ٕخ علح : (9)ٌٛؽخ هلُ 

 .

 

 

 



 

 

( 511) 
 

 
( .  هاِىٛ: اٌّٖله)ِٕظو اٌَٛه ِٓ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ : (10)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
: َ، ر٠ٖٛو1917/٘ـ1326ٍٛه ِٓ اٌغٙخ اٌغوث١خ ػبَ ِٕظو اي(: 11)ٌٛؽخ هلُ

. (46ٕٛه فزٛغواف١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ٓ:اٌّٖله). ٍبف١ٕ١بن



 

 

( 512) 
 

 
: َ ، ر٠ٖٛو1917/ ٘ـ1326 ٍٛه اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌغٙخ اٌْول١خ ػبَ (12)ٌٛؽخ هلُ

. (47ٓ ٕٛه فزٛغواف١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ،:اٌّٖله). ٍبف١ٕ١بن

 

 

 

 
. ٍٛه ِٓ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ  صو ايِب رجمٝ ِٓ :(13)ٌَٛؽخ هق



 

 

( 513) 
 

 
. ِب رجمٝ ِٓ  صو اٌَٛه ِٓ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ  : (14)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 
، 16982اٌّٖله عو٠ل اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح اٌؼلك )ثبة ِىخ ِٓ اٌقبهط : (15)ٌٛؽخ هلُ 

. (ٍِؾك األهثؼبء

 

 

 

 

 



 

 

( 514) 
 

 

 
اٌٍّّىخ فٟ ػ١ْٛ : اٌّٖله)َ 1916/ ٘ـ1335ثبة ِىخ ِٓ اٌقبهط : (16)ٌٛؽخ هلُ 

. ( ٚائً اٌّٖٛه٠ٓ

 

 

 

 
( . اهاِىٛ: اٌّٖله. )ثبة اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌلافً : (17)ٌٛؽخ هلُ 

 
 
 
 



 

 

( 515) 
 

 
ٕٛه :اٌّٖله). ٍبف١ٕ١بن: َ ، ر٠ٖٛو1917/ ٘ـ1326ثبة اٌّل٠ٕخ، ػبَ :(18)ٌٛؽخ هلُ

(. 48فزٛغواف١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ٓ 

 

 

 

 
 ). َ ، ر٠ٖٛو ف١ٍج1919ٟ/ ٘ـ1328ثبة اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌلافً ػبَ : (19)ٌٛؽخ هلُ 

( . 88اٌٍّّىخ ، ٓ: اٌؾبط: اٌّٖله

 

 
 
 



 

 

( 516) 
 

 
، ٍِؾك 16982عو٠لح اٌّل٠ٕخ  اٌؼلك : اٌّٖله)ثبة اٌّل٠ٕخ ِٓ اٌلافً : (20)ٌٛؽخ هلُ 

. (األهثؼبء

 

 

 
، 16982اٌّٖله عو٠ل اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح اٌؼلك )ثبة ّو٠ف ِٓ اٌلافً : (21)ٌٛؽخ هلُ 

. (ٍِؾك األهثؼبء

 
 
 



 

 

( 517) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ– اٌضىٕخ اٌؼَىو٠خ : (22)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
(. اهاِىٛ: اٌّٖله. )اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ اٌغٕٛث١خ-  اٌضىٕخ اٌؼَىو٠خ : (23)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( 518) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ:اٌضىٕخ اٌؼَىو٠خ: (24)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
  ( .Google) اٌّٖله . ِٕظو ِٓ اٌغٛ:اٌضىٕخ اٌؼَىو٠خ:(25)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( 519) 
 

 
 .لٍؼخ عـــــــــــلح ٚلل رٙلَ  عياء وج١وح ِٕٙب: (26)ٌٛؽخ هلُ

(. Jeddah Old Portrait   :Pesce:اٌّٖله)

 

 

 

 
(. اهاِىٛ: اٌّٖله.) اٌّؼَىو اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ اٌْول١خ : (27)ٌٛؽخ هلُ 

 
 
 

 



 

 

( 520) 
 

 
(. اٌّٖله  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح ) ؽل  ثواط اٌَٛه :(28)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
. ثوط لٖبة ِٓ اٌغٙخ اٌْول١خ  : (29)ٌٛؽخ هلُ

 
 
 



 

 

( 521) 
 

 
. اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ِٓ اٌقبهط - ثوط لٖبة : (30)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
. اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ِٓ اٌلافً - ثوط لٖبة : (31)ٌٛؽخ هلُ

 



 

 

( 522) 
 

 
. ثبة اٌجوط ِٓ اٌغٙخ اٌغوث١خ - ثوط لٖبة : (32)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
. اٌلهط اٌّؤكٞ إٌٝ اٌجوط ِٓ اٌقبهط - ثوط لٖبة : (33)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( 523) 
 

 

 
. اٌّّو اٌّؤكٞ إٌٝ كافً اٌجوط- ثوط لٖبة : (34)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
. ِقيْ اٌنف١وح اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ِٓ اٌلافً- ثوط لٖبة : (35)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 



 

 

( 524) 
 

 

 
. اٌلهط اٌّؤكٞ اٌٝ ٍطؼ اٌجوط - ثوط لٖبة: (36)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
. ثَطخ اٌلهط اٌّؤكٞ إٌٝ اٌَطؼ– ثوط لٖبة : (37)ٌٛؽخ هلُ 

 
 



 

 

( 525) 
 

 

 
. إٌّٛه اٌّطً ػٍٝ اٌٍَُ ِٓ اٌلافً- ثوط لٖبة: (38)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 
. اٌّقوط اٌّؤكٞ إٌٝ اٌَطؼ - ثوط لٖبة: (39)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 526) 
 

 
ٍطؼ اٌجوط – ثوط لٖبة : (40)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
(. Google)اٌَُٙ ١ْ٠و إٌٝ ِٛلغ ثوط لٖبة اٌّٖله : (41)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 



 

 

( 527) 
 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌْول١خ- َِغل اٌْبفؼٟ : (42)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
. ِٕظو ػبَ ٌَطؼ اٌَّغل- َِغل اٌْبفؼٟ : (43)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( 528) 
 

 

 

 
. اٌّئنٔخ- َِغل اٌْبفؼٟ: (44)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 529) 
 

 
 .اٌغٍٛك - َِغل اٌْبفؼٟ : (45)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
. اٌجٛاثخ اٌوئ١َ١خ اٌٛالؼخ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ - َِغل اٌْبفؼٟ : (46)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 



 

 

( 530) 
 

 

 

. ِٕظو ػبَ  ٌٍّؾواة :َِغل اٌْبفؼٟ : (47)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 



 

 

( 531) 
 

 

 

 
. اٌيفبهف اٌىزبث١خ ػٍٝ اٌّؾواة - َِغل اٌْبفؼٟ: (48)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
. هٚاق اٌمجٍخ- َِغل اٌْبفؼٟ : (49 )ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 532) 
 

 
. اٌمجخ ِٓ اٌلافً - َِغل اٌْبفؼٟ : (50)ٌٛؽخ هلُ 

 

 
. اٌمجخ ِٓ اٌقبهط - َِغل اٌْبفؼٟ : (51)ٌٛؽخ هلُ 

 
 

 



 

 

( 533) 
 

 
. اٌجبة اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ ِٓ اٌلافً– َِغل اٌْبفؼٟ : (52)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
.  ؽل األػّلح اٌٛالؼخ فٟ اٌٖؾٓ - َِغل اٌْبفؼٟ: (53)ٌٛؽخ هلُ 

 
 

 
 



 

 

( 534) 
 

 
. اٍزقلاَ اٌؾل٠ل فٟ رغط١خ ٚاعٙبد اٌْجبث١ه– َِغل اٌْبفؼٟ : (54)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
. ثبة اٌٖٙو٠ظ فٟ اٌٖؾٓ- َِغل اٌْبفؼٟ: (55)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 



 

 

( 535) 
 

 
. اٌٖٙو٠ظ - َِغل اٌْبفؼٟ : (56)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
. فزؾخ كفٛي اٌّبء إٌٝ اٌٖٙو٠ظ - َِغل اٌْبفؼٟ : (57)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( 536) 
 

 
. فٛ٘خ اٌجئو- َِغل اٌْبفؼٟ : (58)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌجئو ِٓ اٌلافً-  َِغل اٌْبفؼٟ : (59)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( 537) 
 

 
ربط فْجٟ ِيفوف ٌألػّلح اٌّطٍخ ػٍٝ اٌٖؾٓ  -  َِغل اٌْبفؼٟ: (60)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
 اٌّطٍخ ػٍٝ  ثباٌّغٕجخ اٌغٕٛث١خ١ِياة  ِٕمُٛ– َِغل اٌْبفؼٟ : (61)ٌٛؽخ هلُ 

. اٌٖؾٓ  

 
 
 



 

 

( 538) 
 

 
. ِٕظو ػبَ ٌٍٛاعٙز١ٓ اٌْول١خ ٚاٌغٕٛث١خ- َِغل اٌؾٕفٟ: (62)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌْول١خ، ٚاعٙخ اٌمجٍخ - َِغل اٌؾٕفٟ : (63)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( 539) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌْول١خ اٌّْب١ٌخ- َِغل اٌؾٕفٟ : (64)ٌٛؽخ هلُ

   

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌْول١خ- َِغل اٌؾٕفٟ: (65)ٌٛؽخ هلُ

 



 

 

( 540) 
 

 
. اٌّئنٔخ - َِغل اٌؾٕفٟ : (66)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
. كهط اٌّئنٔخ ِٓ اٌلافً - َِغل اٌؾٕفٟ: (67)ٌٛؽخ هلُ

 

 



 

 

( 541) 
 

 
.  ؽل ِٕبٚه اٌّئنٔخ ِٓ اٌلافً– َِغل اٌؾٕفٟ : (68)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
. اٌمجخ ِٓ اٌقبهط - َِغل اٌؾٕفٟ : (69)ٌٛؽخ هلُ

 

 



 

 

( 542) 
 

 
. اٌمجخ ِٓ اٌلافً– َِغل اٌؾٕفٟ  (70)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
. ٕٙو٠ظ اٌَّغل - َِغل اٌؾٕفٟ : (71): ٌَٛؽخ هق

 

 



 

 

( 543) 
 

 
. اٌّٖله  ِبٔخ ِؾبفظخ علح. ٕٛهح لل٠ّخ - َِغل اٌّؼّبه: (72)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
. ِٕظو ػبَ ٌَطؼ اٌَّغل -  َِغل اٌّؼّبه: (73 )ٌٛؽخ هلُ

 

 

 



 

 

( 544) 
 

 

 
. اٌّئنٔخ  ٠ٚظٙو اٌزؾبَ اٌّئنٔخ ثىزٍخ اٌَّغل- َِغل اٌّؼّبه: (74)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 
 .اٌّئنٔخ- َِغل اٌّؼّبه : (75 )هلٌُٛؽخ 

 



 

 

( 545) 
 

 
. ِلفً اٌّئنٔخ - َِغل اٌّؼّبه: (76)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
. اٌلهط اٌّؤكٞ إٌٝ اٌّئنٔخ - َِغل اٌّؼّبه: (77)ٌٛؽخ هلُ

 

 



 

 

( 546) 
 

 
. لجخ اٌَّغل ِٓ اٌقبهط - َِغل اٌّؼّبه: (78 )ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
. اٌمجخ ِٓ اٌلافً - َِغل اٌّؼّبه: (79)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 547) 
 

 
. ِٓ اٌلافً– َِغل اٌّؼّبه : (80)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
 ِٓ اٌّـل٠ٕخ اٌَُٙ ١ْ٠و إٌٝ ِٛلغ اٌّلهٍخ اٌوّل٠خ فٟ اٌغٙخ اٌغوث١خ: (81)ٌٛؽخ هلُ

(. Jeddah Old Portrait :Pesce: اٌّٖـله) 

 

 



 

 

( 548) 
 

 
:  Pesce:اٌّٖله.)ِٛلغ اٌّلهٍخ اٌوّل٠خ فٍف َِغل ثىــو ثبّب:(82)ٌٛؽخ هلُ

Jeddah Old Portrait  . )

 

 

 

 
 .ِلاهً اٌفالػ ربه٠ـ ٚؽٚبهح: اٌّٖله. ِجٕٝ ِلهٍخ اٌفالػ: (83)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 549) 
 

 
. اٌمجخ اٌٛالؼخ ػٍٝ وزٍخ اٌّلفً - ِلهٍخ اٌفالػ : (84)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
 .اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ- ِلهٍخ اٌفالػ :(85)ٌٛؽخ هلُ

. ِلاهً اٌفالػ ربه٠ـ ٚؽٚبهح:  اٌّٖله

 



 

 

( 550) 
 

 
اٌفٕبء اٌلافٍٟ،   -  ِلهٍخ اٌفالػ :(86)ٌٛؽخ هلُ

. ِلاهً اٌفالػ ربه٠ـ ٚؽٚبهح: اٌّٖله

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ -  ِلهٍخ اٌفالػ : (87)ٌٛؽخ هلُ

 



 

 

( 551) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ - ِلهٍخ اٌفالػ : (88)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 
. اٌّلفً اٌٛالغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ  - ِلهٍخ اٌفالػ: (89)ٌٛؽخ هلُ

 



 

 

( 552) 
 

 
. اٌفٕبء اٌلافٍٟ - ِلهٍخ اٌفالػ : (90)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ اٌّطٍخ ػٍٝ اٌفٕبء - ِلهٍخ اٌفالػ : (91)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 



 

 

( 553) 
 

 

 
.  ؽل غوف اٌّلهٍخ اٌٛالؼخ فٟ اٌلٚه األٚي - ِلهٍخ اٌفالػ : (92)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 

 
. ٍمف اٌّلهٍخ ِٓ اٌلافً - ِلهٍخ اٌفالػ : (93)ٌٛؽخ هلُ

 



 

 

( 554) 
 

 
.  ؽل ّجبث١ه اٌّلهٍخ - ِلهٍخ اٌفالػ : (94)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
.  ؽل  ثٛاة اٌغوف ِٓ اٌلافً – ِلهٍخ اٌفالػ : (95)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 555) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ - هثبٛبٌقٕغٟ اٌىج١و : (96)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌْول١خ - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و: (97)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 556) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و : (98 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
. وزٍخ اٌّلفً - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و : (99)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 557) 
 

 
. ّجبث١ه  اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و : (100 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
. اٌغوث١خ ٚ اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و : (101)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 558) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و : (102)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
.  وزٍخ اٌّلفً  - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و : (103)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 559) 
 

 
.   ؽل اٌْجبث١ه  - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و : (104)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
. اٌّّو اٌّؤكٞ إٌٝ اٌفٕبء- هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و : (105 )ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 560) 
 

 
. اٌّّو اٌّؤكٞ إٌٝ اٌغوف - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و  : (106)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. ِلفً اٌغوفخ ٠ٚوٜ اٌؾّبَ ػٍٝ ١ّ٠ٓ اٌلافً - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و : (107)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 561) 
 

 
. اٌلهط اٌّؤكٞ اٌٝ اٌلٚه اٌضبٟٔ - هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و : (108)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
 . (اٌوئ١َ١خ)اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ - هثبٛ ثبك٠ت : (109)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 562) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌْول١خ  - هثبٛ ثبك٠ت : (110)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ  اٌغوث١خ  - هثبٛ ثبك٠ت : (111)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 563) 
 

 
. اٌٛاعٙخ  اٌغوث١خ - هثبٛ ثبك٠ت : (112)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

ٌٛؽخ 

. اٌّّو اٌّؤكٞ إٌٝ فٕبء اٌوثبٛ  - هثبٛ ثبك٠ت : (113)هلُ 

 



 

 

( 564) 
 

 
.  اٌوثبٛ ِٓ اٌلافً ٚلل اؽلس ػ١ٍٗ رؼل٠الد وج١وح-هثبٛ ثبك٠ت : ( 114)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
.   ؽل ّجبث١ه اٌوثبٛ -هثبٛ اٌل٠ت : (115)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 565) 
 

 
. اٌغوث١خ  ٚاٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ- ّؾبرخ هثبٛ : (116)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ - ّؾبرخ هثبٛ : (117)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 566) 
 

 
. وزٍخ اٌّلفً - ّؾبرخهثبٛ  : (118 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ - ّؾبرخهثبٛ : (119)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 567) 
 

 
. رَم١ف اٌغوف - ّؾبرخ هثبٛ : (120)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
 .اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ- ( 1)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف  (121):ٌٛؽخ هلُ

 



 

 

( 568) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ -(1)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف : (122)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
( . 3)ػيٌخ هلُ اي ِلفً -(1)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف : (123)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 569) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ - ( 2)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف : (124)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ - (2)هثبٛ ٍبهٖ ١ٖٔف : (125)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 570) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ - هثبٛ اٌِٖٛبي : (126)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
.   اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ  -هثبٛ ا١ٌّّٕٟ: (127)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 571) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ  - هثبٛ ا١ٌّّٕٟ: (128)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.   اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ -هثبٛ ا١ٌّّٕٟ: (129)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 572) 
 

 
.   وزٍخ اٌّلفً  -هثبٛ ا١ٌّّٕٟ: (130)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.   اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ -هثبٛ ثبٔبعٗ: (131)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 573) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغوث١خ  - هثبٛ ثبٔبعٗ: (132)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.   اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ -هثبٛ ثبٔبعٗ: (133)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 574) 
 

 
.  وزٍخ اٌّلفً اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ  - هثبٛ ثبٔبعٗ: (134 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 
.   اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ -هثبٛ ثبٔبعٗ: (135)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 575) 
 

 
. اٌْجبن ِٓ اٌلافً - هثبٛ ثبٔبعٗ:  (136 )ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 
.   اٌَٛارو  -هثبٛ ثبٔبعٗ: (137)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 576) 
 

 
. اٍٍٛة اٌزَم١ف- هثبٛ ثبٔبعٗ: (138)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ - هثبٛ ثبع١ٕل : (139)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 577) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ -هثبٛ ثبع١ٕل: (140)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
. اٌْول١خٚاٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ  - هثبٛ ثبع١ٕل : (141)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 578) 
 

 
( . 1)ِلفً اٌؼيٌخ هلُ - هثبٛ ثبع١ٕل : (142)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
 .َ 1918/٘ـ1327 ؽل ّٛاهع علح ػبَ : (143)ٌٛؽخ هلُ 

 . (، ٍِؾك األهثؼبء16982اٌّٖله عو٠لح اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح اٌؼلك )



 

 

( 579) 
 

 
ٔٙب٠خ ّبهع ثبة ِىخ ِٓ عٙخ اٌغوة ٚثلا٠خ اٌزمبئٗ ثْبهع – اٌْٛاهع : (144)ٌٛؽخ هلُ

. لبثً

 

 

 

 

 

 

 
. ّبهع  ثٛ ػٕجخ -اٌْٛاهع: (145)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 580) 
 

 
(  هاِىٛ: اٌّٖله) ؽل  ٍٛاق علح ٚروٜ اٌجَطخ  ِبَ اٌلوبْ  : (146)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
: اٌّٖله)ف١ٍجٟ : ر٠ٖٛو_ َ 1917/ ٘ـ1326ٍٛق علح ػبَ : (147)ٚؽخ هلُــــــــي

. (46ٕٛه ِٓ اٌّبٟٙ، ٓ: اٌؾبط



 

 

( 581) 
 

 
. ٚلل رُ رغل٠ل رَم١فٗ ؽل٠ضبًال -  ٍٛق إٌلٜ- األٍٛاق: (148)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 
. ٍٛق اٌجلٚ- األٍٛاق: (149)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 582) 
 

 
/ ٘ـ1326ٍبف١ٕ١بن ػبَ : اٌؾٟ األفو٠مٟ فبهط ٍٛه اٌّل٠ٕخ ر٠ٖٛو: (150)ٌٛؽخ هلُ

1917 َ. 

( . 68ٕٛه فزٛغواف١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ٓ :اٌّٖله)

 

 

 

 

 

 
.  ؽل األػْبُ اٌزٟ وبٔذ رمبَ فبهط  ٍٛاه ِل٠ٕخ علح: (151)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 583) 
 

 
. م1938/ هـ1357منزل البغدادي، تصوٌر فٌلدن: (152)لوحة رقم 

. 119المملكة العربٌة السعودٌة، صور من الماضً ، ص :بدر الحاج : المصدر
 

 

 

 

 
 .ِٕيي ِىْٛ  هثؼخ  كٚاه : (153)ٌٛؽخ هلُ

 

 



 

 

( 584) 
 

 
َ، اٌزمٜ ٘نٖ 1890/ ٘ـ1308 ِٕٚوػبَ ٌٍّٕيي ػبَ -ِٕيي ١ٖٔف  : (154)ٌٛؽخ هلُ 

(. 11ٕٛه، ٓ : اٌؾبط: اٌّٖله).اٌٖٛهح اٌّٖٛه ف١و٠ٍٍٛ

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ-ِٕيي ١ٖٔف  : (155)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 585) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌْول١خ  -ِٕيي ١ٖٔف  : (156)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
.  اٌْجبث١ه اٌٛالؼخ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ ِٓ اٌقبهط-ِٕيي ١ٖٔف: (157)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 586) 
 

 
.  اٌّلفً اٌوئ١َٟ اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ -ِٕيي ١ٖٔف : (158)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  ِلفً إٌَبء اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ - ِٕيي ١ٖٔف: (159)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 587) 
 

 
.  لبػلح اٌوّٚبْ اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ -ِٕيي ١ٖٔف : (160)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
. اٌٖبٌخ اٌٛالؼخ فٟ اٌلٚه األهٟٙ- ِٕيي ١ٖٔف : (161)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 588) 
 

 
.  ّٔٛمط اٌجبة اٌلافٍٟ - ِٕيي ١ٖٔف: (162)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  ِٕٛه كافٍٟ - ِٕيي ١ٖٔف : (163)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 589) 
 

 
. ( ِبٔخ ِل٠ٕخ علح : اٌّٖله) وزٍخ اٌٍَُ - ِٕيي ١ٖٔف : (164)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  اٌّغٌٍ اٌٛالغ فٟ اٌلٚه األٚي -ِٕيي ١ٖٔف : (165)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 590) 
 

 
.  ٍٍٛة اٌزَم١ف - ِٕيي ١ٖٔف : (166)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  اٌٖبٌخ اٌٛالؼخ فٟ اٌلٚه اٌضبٟٔ   -ِٕيي ١ٖٔف  : (167)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 591) 
 

 
. ِٕٛه فبهعٟ  - ِٕيي ١ٖٔف  : (168)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
 . (اٌط١وِخ ) اٌىْه - ِٕيي ١ٖٔف : (169)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 592) 
 

 
ػجلاٌوؽ١ُ : ِٓ ا١ٌْـ:اٌّٖله). اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ- ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (170)ٌٛؽخ هلُ 

. (٘ـ14/8/1430ٔٛهٌٟٚ ػٕل ى٠بهرٟ ٌٗ فٟ ِىزجٗ ثناد إٌّيي فٟ 

 



 

 

( 593) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ اٌغوث١خ  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (171)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ اٌغوث١خ  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (172)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 594) 
 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغوث١خ-ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (173)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. هٚا١ّٓ اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ -  ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (174)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 595) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (175)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ   -ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (176)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 596) 
 

 
 اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ حاٌّقوٟٚٛمٚ اٌمبػلح اٌوّٚبْ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (177)ٌٛؽخ هلُ 

. اٌّْب١ٌخ  

 

 
اٌوّٚبْ اٌٛالغ فٟ اٌطوف اٌغوثٟ ِٓ  اٌٛاعٙخ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (178)ٌٛؽخ هلُ 

. اٌّْب١ٌخ  

 

 



 

 

( 597) 
 

 
. اٌوّٚبْ اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ   - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (179)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
.  إٌّٛه ِٓ اٌقبهط - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (180 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 598) 
 

 
. إٌّٛه ِٓ اٌلفً - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  : (181)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 
. ٍمف اٌل١ٍ٘ي  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ   : (182)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 599) 
 

 

 
.  ثبة اٌٖٙو٠ظ اٌٛلغ فٟ اٌل١ٍ٘ي -ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (183)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  وزٍخ اٌٍَُ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (184)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 



 

 

( 600) 
 

 
. ِىبْ ٍىت اٌّبء فبهط اٌلٚه  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (185)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 
.  ِلفً اٌّطجـ -ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (186)ٌٛؽخ هلُ 

 

مكان سكب الماء 

 خارج الدور



 

 

( 601) 
 

 

 

 
. ِلفً اٌلٚه  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (187)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
. ِٕٛه كافٍٟ  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (188)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 602) 
 

 

 

 
.  ر١ُّٖ اٌغلهاْ ِٓ اٌقْت فٟ اٌلٚه اٌواثغ- ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (189 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  ؽل اٌغوف ِٓ اٌلافً فٟ اٌلٚه اٌواثغ  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (190)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 603) 
 

 
. اٌقبهعخ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (191)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
. ٛو٠مخ اٌزَم١ف - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (192)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 



 

 

( 604) 
 

 
.  كٚوة ؽبئطٟ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (193)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
. كٚوة ؽبئطٟ   - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ: (194)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 



 

 

( 605) 
 

 
. ٍمف ؽّبَ رووٟ  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (195)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
. لجخ اٌؾّبَ اٌٛالغ فٟ اٌلٚه اٌواثغ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (196)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 606) 
 

 

 
. فزؾبد وو٠ٚخ فٟ ثلْ اٌمجخ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (197 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌضبٟٔ ثبٌلٚه اٌواثغ ىفبهف ع١ٖخ ثَمف اٌؾّبَ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (198)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 607) 
 

 
. لجخ اٌؾّبَ ِٓ اٌقبهط - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (199)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  ؽٛٗ هفبِٟ ثلافً اٌؾّبَ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (200)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 



 

 

( 608) 
 

 
.  ؽّبَ ػبكٞ ثبٌلٚه اٌواثغ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (201)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.  ٛو٠مخ اٍزغالي ع١ّغ ىٚا٠ب إٌّيي -ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (202)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 609) 
 

 
. ّوفبد ٍزوح اٌَطؼ - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (203)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 
. ٛو٠مخ رٖو٠ف ا١ٌّبٖ ِٓ ػٍٝ اٌَطؼ  - ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ : (204)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 610) 
 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌغوث١خ - ِٕيي اٌغٛفلاه:(205)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌّْب١ٌخ اٌغوث١خ - ِٕيي اٌغٛفلاه:(206)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 611) 
 

 
. ْ اٌٛالغ ػٍٝ وزٍخ اٌّلفًااٌوُٚ-  ِٕيي اٌغٛفلاه:(207)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ - ِٕيي اٌغٛفلاه:(208)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 612) 
 

 
. وزٍخ اٌّلفً - ِٕيي اٌغٛفلاه:(209)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌل١ٍ٘ي- ِٕيي اٌغٛفلاه:(210)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 



 

 

( 613) 
 

 
. اٌغلاه اٌغٕٛثٟ ٌٍّغٌٍ اٌغٕٛثٟ - ِٕيي اٌغٛفلاه:(211)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 
 .  اٌغٕٛثٟاٌغلاه اٌْولٟ ٌٍّغٌٍ- ِٕيي اٌغٛفلاه:(212)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 



 

 

( 614) 
 

 
. اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌغلاه اٌغٕٛثٟ ِٓ اٌلافً - ِٕيي اٌغٛفلاه:(213)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌغلاه اٌغٕٛثٟ ِٓ اٌقبهط- ِٕيي اٌغٛفلاه:(214)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 615) 
 

 
. رَمف اٌغوف - ِٕيي اٌغٛفلاه:(215)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
.  ِلفً إٌّيي اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ  -ِٕيي ثقِ: (216 )ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 616) 
 

 

 

 
.   اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ -ِٕيي ثقِ : (217 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
.  اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ  -ِٕيي ثقِ: (218 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 617) 
 

 
.  اٌوّٚبْ اٌٛالغ فٟ اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ   -ِٕيي ثقِ : (219 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
 . اٌْجبن اٌٛالغ فٟ اٌطوف اٌْولٟ ِٓ اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ-ِٕيي ثقِ: (220 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 618) 
 

 
.  اٌل١ٍ٘ي ِٓ اٌلافً  -ِٕيي ثقِ: (221)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌٍَُ اٌّؤكٞ إٌٝ اٌلٚه األٚي  - ِٕيي ثقِ: (222)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 619) 
 

 
. ِٕٛه ٠طً ػً وزٍخ اٌٍَُ  - ِٕيي ثقِ: (223)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
.  ِٕٛه كافٍٟ ػٍٝ ثبة اٌلفٛي ٌٍلٚه األٚي  -ِٕيي ثقِ: (224)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 620) 
 

 
. ّجبن ِٓ اٌلافً فٟ اٌلٚه األٚي  - ِٕيي ثقِ: (225)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
.  كٚوة ؽبئطٟ  - ِٕيي ثقِ: (226)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 621) 
 

 
. ٛو٠مخ رَم١ف إٌّيي  - ِٕيي ثقِ: (227)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌَٛارو اٌوِؾ١خ  ػٍٝ ٍطؼ إٌّيي  - ِٕيي ثقِ: (228)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 622) 
 

 
ٕٛه :اٌّٖله). َ 1917/ ٘ـ1326ٍبف١ٕ١بن ػبَ : اٌَمب، ر٠ٖٛو: (229)ٌٛؽخ هلُ

( . 57فزٛغواف١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ٓ

 

 

 

 
. (ِىٛا ه: اٌّٖله)اٌَمب ؽبِالًال اٌيفخ ػٍٝ وزفٗ : (230)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 623) 
 

 
: اٌّٖله). 1916َ/ ٘ـ1335إؽلٜ اٌؼوثبد اٌّقٖٖخ ٌٕمً اٌّبء : (231)ٌٛؽخ هلُ 

 . (اٌٍّّىخ فٟ ػ١ْٛ  ٚائً اٌّٖٛه٠ٓ

 

 

 

 

 
(. اهاِىٛ: اٌّٖله)إؽلٜ اٌؼوثبد اٌّقٖٖخ ٌٕمً اٌّبء : (232)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 624) 
 

 
. ثئو َِغل  ثٛ ػٕجخ : (233)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
. ثئو َِغل اٌغ١الٟٔ : (234)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 625) 
 

 
. ثئو َِغل اٌْبفؼٟ : (235)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. ثئو َِغل اٌؾٕفٟ : (236)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 626) 
 

 
. فوىح كائو٠خ ػٍٝ لٕبح  ػ١ٓ اٌؾ١ّل٠خ : (237 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. فوىح ِوثؼخ ػٍٝ لٕبح  ػ١ٓ اٌؾ١ّل٠خ : (238)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 627) 
 

 
. فوىح ِضّٕخ ػٍٝ لٕبح  ػ١ٓ اٌؾ١ّل٠خ : (239)ٌٛؽخ هلُ 

 

 
. فوىح ِوثؼخ ػٍٝ لٕبح  ػ١ٓ اٌؾ١ّل٠خ  : (240)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
. فوىح ِضّٕخ ػٍٝ لٕبح  ػ١ٓ اٌؾ١ّل٠خ : (241)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 628) 
 

 

 

 
. فوىح ِوثؼخ ػٍٝ لٕبح  ػ١ٓ اٌؾ١ّل٠خ : (242 )ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
 (. Google) ِٛلغ ثؼ٘ فوىاد ػ١ٓ اٌؾ١ّل٠خ اٌّٖله : (243)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 629) 
 

 
. فٛ٘خ ٕٙو٠ظ َِغل اٌقٚو : (244)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. رَم١ف ٕٙو٠ظ َِغل اٌقٚو : (245)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 630) 
 

 
. اٍزقلاَ إٌٛهح اٌّقلِٚخ فٟ رغط١خ علهاْ اٌٖٙو٠ظ اٌَبثك : (246)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
.  ثبه ِٙغٛهح ّوق َِغل اٌّؼّبه : (247)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 631) 
 

 
( . اٌٛالؼخ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ)اٌجئو اٌَبثمخ ِٓ اٌلافً : (248)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
.  ؽٛاٗ ػ١ٓ فوط ٠َو: (249)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 632) 
 

 
.  ػ١ٓ فوط ٠َو ألؽٛإِٗظو ػبَ : (250)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
َ 1916/٘ـ1335 اٌّبء ِٓ  ؽل األٍجٍخ ػبَئ ؽل اٌَبل١ٓ ٠ؼت: (251)ٌٛؽخ هلُ 

. (اٌٍّّىخ فٟ ػ١ْٛ  ٚائً اٌّٖٛه٠ٓ: اٌّٖله)

 



 

 

( 633) 
 

 
. ِٛلغ ٍج١ً ِالٕك ٌَّغل اٌّؼّبه : (252)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 
. ِٛلغ ثبىاْ اٌَج١ً ثؾبهح اٌَج١ً : (253)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 



 

 

( 634) 
 

 

 

 
. 1935َ/٘ـ1354اٌىٕلاٍخ اٌزٟ  ْٔأ٘ب اٌؼضّب١ْٔٛ، ربه٠ـ اٌز٠ٖٛو: (254)ٌٛؽخ هلُ 

 (اٌٍّّىخ فٟ ػ١ْٛ  ٚائً اٌّٖٛه٠ٓ: اٌّٖله) 

 



 

 

( 635) 
 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخعلح: اٌّٖله )ٛو٠مخ رٙن٠ت اٌؾغو لجً اٌجٕبء  : (255)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
( .  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله )ٛو٠مخ ثٕبء اٌغلهاْ ثبٌؾغو  : (256)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 636) 
 

 

لطغ كل١ك ٌٍؾغو ٌٛٙغ ػبهٙخ فْج١خ ٌزلػ١ُ اٌٛاعٙخ اٌلاف١ٍخ : (257)ٌٛؽخ هلُ 

. (اٌؾغو إٌّمجٟ : عبْ وٍٛك: اٌّٖله). ٌٍغلاه

 

 

 

ي

ٚ

ػ

ح

 

ه

ق

َ

 

(

2

1

6

)

 

. (اٌؾغو إٌّمجٟ: عبْ وٍٛك: اٌّٖله) ّٔٛمط ٌٍؾغو إٌّمجٟ : (258)ٌٛؽخ هلُ

 



 

 

( 637) 
 

 

 وزٍخ ِٓ اٌؾغو إٌّمجٟ لوة ِٕؼطف ػٍٝ اٌطو٠ك اٌَبؽٍٟ فٟ عٕٛة (:259)ٌٛؽخ هلُ 

. (اٌؾغو إٌّمجٟ : عبْ وٍٛك: اٌّٖله)علح 

 

 

 

 

 
.  اٌجٕبء ثطو٠مخ اٌّلا١ِه  (:260)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 638) 
 

 
. اٍزقلاَ اٌقْت فٟ اٌيٚا٠ب   (:  261)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

ي

ٚ

ػ

ح

 

ه

ق

َ

 

(

2

2

0

)

:

 

َ

ق

ٛغ فٟ علاه لل٠ُ ٠ج١ٓ اٌؾْٛح اٌلاف١ٍخ اٌّىٛٔخ ِٓ ِالٛ وٍَٟ ق: (262)ٌٛؽخ هلُ

. (اٌؾغو إٌّمجٟ : عبْ وٍٛك: اٌّٖله) ؽغبهٚثمب٠ب 

 

 



 

 

( 639) 
 

 
. ِغّٛػخ ِٓ األؽغبه ٚاٌزٟ ٍجك اٍزقلاِٙب : (263)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. اٌزٛافك فٟ اٌيفوفخ اٌغ١ٖخ ٚاٌقْج١خ : (264)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 640) 
 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله )ٛو٠مخ اٍزقواط اٌؾغو إٌّمجٟ : (265)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله)ٛو٠مخ اٌجٕبء، اٌؼّبي : (266)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 641) 
 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله)اٌّوؽٍخ األٌٚٝ فٟ اٌجٕبء : (267)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله)اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ فٟ اٌجٕبء : (268)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 



 

 

( 642) 
 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله)اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ فٟ اٌجٕبء : (269)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله)اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ فٟ اٌجٕبء : (270 )ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 643) 
 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله)اٌّوؽٍخ اٌقبَِخ فٟ اٌجٕبء : (271)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله )اٌّوؽٍخ اٌَبكٍخ  فٟ اٌجٕبء :  (272)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 644) 
 

 
(.  ِبٔخ ِل٠ٕخ علح: اٌّٖله)اٌّوؽٍخ إٌٙبئ١خ فٟ اٌجٕبء :(273)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 
.زخبرف ًجبر٘خ خص٘خ هحفْرح رعلْ أحذ أثْاة الوٌبزل: (274)لْحخ رقن 



 

 

( 645) 
 

 

. ىفبهف ٔجبر١خ ع١ٖخ ِفوغخ رؼٍٛ  ؽل  ثٛاة إٌّبىي: (275)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 
. ّو٠ٜ ِٓ ٌيفبهف اٌغ١ٖخا ٌٕٙل١ٍخ:(276)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 646) 
 

 
 .ّو٠ٜ ِٓ اٌيفبهف اٌغ١ٖخ إٌجبر١خ: (277)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
 .ىفبهف ع١ٖخ ٔجبر١خ ٕٚ٘ل١ٍخ: (278)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 



 

 

( 647) 
 

 
.ف إٌٙل١ٍخفْج١خ ى٠ٕخ ٚاعٙزب ثبٌيفوّو٠ؾخ :(279)ٌٛؽخ هلُ 

 .زخارص خشبٌة على شكل المزهرٌة (280)لوحة رقم 
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 .ىفبهف فْج١خ ٕ٘ل١ٍخ ػٍٝ ّىً ّؼبه اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ: (281 )ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 

 
 .    ىفبهف فْج١خ ػٍٝ ّىً ٚهكح ِزؼلكح اٌفٖٛٓ: (282)ٌٛؽخ هلُ
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 .ثبة ثبػْٓ ٚلل ىفوفخ ٚاعٙزٗ ثبٌىبًِ  ثيفبهف ٔجبر١خ: (283)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
 . ؽل األثٛاة ٚلل ىفوفخ ٚاعٙزٗ ثيفبهف ٕ٘ل١ٍخ ٚٔجبر١خ: (284)ٌٛؽخ هلُ

 



 

 

( 650) 
 

 
 .ثبة ِٕيي ثبع١َو ٠ٚغٍت ػٍٝ ىفوفخ ٚاعٙخ اٌجبة اٌيفبهفخ اٌّْؼخ:(285)ٌٛؽخ هلُ 

 

 
 

. ثبة ِٕيي ثبػْٓ اٌقٍفٟ ٚلل ى٠ٕخ ٚاعٙزٗ ثيفبهف ٕ٘ل١ٍخ ٚٔجبر١خ: (286)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 651) 
 

 

 
 .ِطولخ ثبة ػٍٝ ّىً  ٚهاق ٔجبر١خ:(287)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
 .ِطولخ ثبة ػٍٝ ّىً كائوح :(288)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 652) 
 

 
 . ِٕٛه فْجٟ كائوٞ ػٍٝ ّىً  ّؼخ اٌٌّْ: (289)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
 . ِٕٛه فْجٟ كائوٞ ػٍٝ ّىً  ّؼخ اٌٌّْ: (290)ٌٛؽخ هلُ
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 . ِٕٛه فْجٟ كائوٞ ػٍٝ ّىً ٚهكح ِزؼلكح اٌفٖٛٓ: (291)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 
 . ِٕٛه ؽل٠لٞ : (292)ٌٛؽخ هلُ
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 . ٍٛارو فْج١خ: (293)ٌٛؽخ هلُ

 

 

 

 

 
 . ٍٛاروع١ٖخ: (294)ٌٛؽخ هلُ



 

 

( 655) 
 

 .هّٚبْ ٠ؼٍٖٛ ربط صالصٟ اٌفٖٛٓ: (295)ٌٛؽخهلُ

 

 

 
 .هّٚبْ مٚ لبػلح َِزم١ّخ : (296)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 656) 
 

 
 .هّٚبْ مٚ لبػلح ِمؼوح : (297)ٌٛؽخ هلُ

 

 
 .هّٚبْ مٚ لبػلح وواكٞ: (298)ٌٛؽخ هلُ 



 

 

( 657) 
 

 

 
 .ّٔٛمط ٌْجبن ِؼمٛك ثؼمل ِٛرٛه ِٚبف إ١ٌٗ اٌيعبط: (299)ٌٛؽخ هلُ 

 

 
 .ّٔٛمط ٌْجبن ِؼمٛك ثؼمل ِٛرٛه ٠ؼٍٖٛ ربط:(300)ٌٛؽخهلُ



 

 

( 658) 
 

 
 .ّٔٛمط ٌْجبن ِلػُ ثبٌؾل٠ل:(301)ٌٛؽخهلُ

 

 
 .ّٔٛمط ٌْجبن رؼٍٖٛ ىفوفخ اٌجبهٚن اٌووٛن:(302)ٌٛؽخهلُ

 



 

 

( 659) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ٍمف ث١َٜ ٠قٍٛ ِٓ اٌيفوفخ : (303)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
. اهٍمف ِٕزظُ ى٠ٕخ ٚاعٙزٗ ثيفبهف ٕ٘ل١ٍخ ٚٔجبر١خ ثّٕيي ٕبٌؼ ٔٛ: (304)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 660) 
 

.ٍمف ى٠ٕخ ٚاعٙزٗ ثيفبهف ٕ٘ل١ٍخ ٚٔجبر١خ ثّٕيي ٕبٌؼ ٔٛاه : (305)ٌٛؽخ هلُ 

 

 
 .ٍمف ِغلٚي(:306)ٌٛؽخ هلُ 

 

 



 

 

( 661) 
 

. ر١ُّٖ اٌغوف ثبٌىبًِ ِٓ اٌقْت فٟ األكٚاه اٌؼ٠ٍٛخ ٌٍّٕبىي : (307)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 
. غوفخ ِّّٖخ ثبٌىبًِ ِٓ اٌقْت فٟ األٚاه اٌؼ٠ٍٛخ ٌٍّٕيي : (308)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 



 

 

( 662) 
 

ٔمُٛ وزبث١خ رؼٍٛ ثبة اٌلفٛي اٌوئ١َٟ اٌٛالغ ثبٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ  : (309)ٌٛؽخ هلُ 

. ثّلهٍخ اٌفالػ  

 

 

 
. ٔمِ وزبثٟ ِٓ اٌغٔ ٠ؼٍٛ  اٌّؾواة اٌوِيٞ ثفٕبء ِٕيي ثبػْٓ : (310)ٌٛؽخ هلُ 
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. ٔمِ وزبثٟ ٠ؼٍٛ اٌجبة اٌغٕٛثٟ ٌَّغل اٌؾٕفٟ  : (311)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

ٔمِ وزبثٟ ِؾبٛ ثيفبهف ٕ٘ل١ٍخ ٚٔجبر١خ ٠ؼٍِٛلفً ِٕيي ؽيٚلخ : (312)ٌٛؽخ هلُ 

. اٌٛالغ  ِبَ ِلهٍخ اٌفالػ
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. ٔمِ وزبثٟ ػٍٝ اٌوفبَ ٠ؼٍٛ اٌجبة اٌغٕٛثٟ ٌَّغل اٌْبفؼٟ  : (313)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 
. ٔمُٛ وزبث١خ ِٓ اٌغٔ كافً ِؾواة َِغل اٌْبفؼٟ  : (314)ٌٛؽخ هلُ 
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. ٔمُٛ وزبث١خ ِٓ اٌغٔ كافً ٕوح كائو٠خ ِيفوفخ ثَّغل اٌْبفؼٟ  : (315)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

. ٔمُٛ وزبث١خ ِٓ اٌغٔ كافً ٕوح كائو٠خ ِيفوفخ ثَّغل اٌْبفؼٟ : (316)ٌٛؽخ هلُ 
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. ٔمُٛ وزبث١خ ِٓ اٌغٔ ٠ؼٍٛ ِؾواة َِغل اٌّؼّبه : (317)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

. ٌٛؽخ رأ١َ١ٍخ رؼٍٛ ثبة اٌلفٛي ثوثبٛ اٌِٖٛبي  : (318)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 667) 
 

. ٔمِ وزبثٟ ِؤهؿ ػٍٝ اٌقْت ثبٌَبوف اٌؼٍٛٞ ثأؽل إٌّبىي : (319)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 
. ٔمِ وزبثٟ ػٍٝ اٌقْت ثبٌَبوف اٌؼٍٛٞ ثأؽل إٌّبىي : (320)ٌٛؽخ هلُ 

 



 

 

( 668) 
 

. ِٕظو ػبَ ٌْبؽٛٛخ ِٓ  كٚاد اٌجٕبء اٌقبٕخ ثزى١َو اٌؾغو : (321)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

. ِٕظو ػبَ ٌٍملَٚ  ؽل ِٛاك اٌجٕبء اٌقبٕخ ثبٌؾغو :(322)ٌٛؽخ هلُ 
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. ِٕظو ػبَ ٌٍٍّؼمخ  ؽل ِٛاك اٌجٕبء : (323)ٌٛؽخ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 كٚاح اٌجٕبء اٌقبٕخ ثٖٕبػخ اٌقْت، ِؾفٛظخ ثّزؾف لٖو ٠ٍلى : (324)ٌٛؽخ هلُ 

. ٍزبٔجٛيإة
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 كٚاح اٌجٕبء اٌقبٕخ ثٖٕبػخ اٌقْت، ِؾفٛظخ ثّزؾف لٖو ٠ٍلى : (325)ٌٛؽخ هلُ 

. ٍزبٔجٛيإة

 

 

 

 

 
 

ِٓ  كٚاح اٌجٕبء اٌقبٕخ ثٖٕبػخ اٌقْت، ِؾفٛظخ ثّزؾف لٖو ٠ٍلى : (326)ٌٛؽخ هلُ 

.ٍزبٔجٛيإة
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 : اللاً 
 األشكال
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 :فهرش األشكبل -
اٌّٛٙٛع هلُ اٌْىً 

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ َِغل اٌْبفؼٟ ٚاٌْٛاهع ٚاألىلخ اٌّؾ١طخ ثٗ  1

هفغ َِبؽٟ ٌألثؼبك ٚاٌؾلٚك اٌقبهع١خ ٌَّغل اٌْبفؼٟ  2

هفغ َِبؽٟ ٌألػّلح ٌَّغل اٌْبفؼٟ  3

ٌَّغل اٌْبفؼٟ  (اٌوئ١َ١خ)اٌٛاعٙخ اٌْول١خ  4

ِئنٔخ  َِغل اٌْبفؼٟ  5

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ َِغل اٌؾٕفٟ ٚاٌْٛاهع ٚاألىلخ اٌّؾ١طخ ثٗ  6

هفغ َِبؽٟ ٌألثؼبك ٚاٌؾلٚك اٌقبهع١خ ٌَّغل اٌؾٕفٟ  7

هفغ َِبؽٟ ٌألػّلح ٌَّغل اٌؾٕفٟ  8

اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ اٌْول١خ ٌَّغل اٌؾٕفٟ  9

ِئنٔخ  َِغل اٌؾٕفٟ  10

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ َِغل اٌّؼّبه ٚاٌْٛاهع ٚاألىلخ اٌّؾ١طخ ثٗ  11

هفغ َِبؽٟ ٌألثؼبك ٚاٌؾلٚك اٌقبهع١خ ٌَّغل اٌّؼّبه  12

هفغ َِبؽٟ ٌألػّلح ٌَّغل اٌّؼّبه  13

ِئنٔخ َِغل اٌّؼّبه  14

. ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ َِغل  ثٛ ػٕجٗ 15

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ ِلهٍخ اٌفالػ ٚاٌْٛاهع اٌّؾ١طخ ثٙب  16

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ هثبٛ اٌقٕغٟ اٌىج١و، ٚهثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و ٚاٌْٛاهع  17

ٚاٌّّواد 

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ هثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و ٚاٌْٛاهع ٚاٌّّواد  18

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌوثبٛ اٌقٕغٟ اٌٖغ١و ٚاٌْٛاهع ٚاٌّّواد  19

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌوثبٛ اٌِٖٛبي ٚاٌْٛاهع ٚاٌّّواد اٌّؾ١طخ  20

اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌوثبٛ اٌِٖٛبي  21

هٍُ ر١ٙٛؾٟ ٠ٛٙؼ ػاللخ األكٚاه ثجؼٚٙب ثوثبٛ اٌِٖٛبي  22

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌوثبٛ  عّؼٗ ّؾبرٗ ٚاٌْٛاهع ٚاٌّّواد اٌّؾ١طخ  23

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ اٌّٛلغ ثؼ٘ اٌْٛاهع اٌٙبِخ  24

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ هثبٛ إٌّو  25

( 1)ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ هثبٛ ٍبهح ١ٖٔف  26

، ِٛٙؾبًال ػ١ٍٗ ِلافً اٌؼيي (1)ِٛلغ هثبٛ ٍبهح ١ٖٔف  27

( 2)ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ هثبٛ ٍبهح ١ٖٔف  28

، ِٛٙؾبًال ػ١ٍٗ ِلافً اٌؼيي (2)ِٛلغ هثبٛ ٍبهح ١ٖٔف  29

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ هثبٛ ثبع١ٕل  30

ِٛلغ هثبٛ ثبع١ٕل، ِٛٙؾبًال ػ١ٍٗ ِلافً اٌؼيي  31
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اٌّٛٙٛع هلُ اٌْىً 

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ هثبٛ ا١ٌّّٕٟ ثؾبهح اٌْبَ  32

 2 ،1ِٛلغ هثبٛ ا١ٌّّٕٟ ثؾبهح اٌْبَ، ِٛٙؾبًال ػ١ٍٗ ِلفً اٌوثبٛ  33

اٌٛاعٙخ اٌْول١خ ٌجوط اٌمٖبة  34

اٌَّمٜ األفمٟ ٌَٛه علح ٚاٌّجبٟٔ اٌّالؽمخ ثٗ  35

اٌَّمٜ األفمٟ ٌٍَٛه  36

َِمٜ  فمٟ ٌغيء ِٓ  لٕبح ػ١ٓ ٚاكٞ لٛى  37

لطبع ِٕظو ٌغيء ِٓ  لٕبح ػ١ٓ ٚاكٞ لٛى  38

ِٕظٛه إلؽلٜ فوىاد ػ١ٓ اٌٛى٠و٠خ  39

َِمٜ  فمٟ إلؽلٜ فوىاد ػ١ٓ اٌٛى٠و٠خ  40

َِمٜ  فمٟ إلؽلٜ فوىاد ػ١ٓ اٌٛى٠و٠خ  41

ِٕظٛه إلؽلٜ فوىاد ػ١ٓ اٌٛى٠و٠خ  42

ِٕظو ٌطو٠مخ ثٕبء ٚرٛى٠غ اٌقوىاد ٌمٕٛاد اٌؼ١ْٛ  43

ِٕظو ٌطو٠مخ ثٕبء اٌمٕٛاد  44

ِٕظو ٌطو٠مخ ثٕبء اٌمٕبح ٚاٌقوىح  45

ٕٛهح ع٠ٛخ رٛٙؼ ِٛلغ ث١ذ ١ٖٔف ٚاٌْٛاهع ٚاألىلخ اٌّؾ١طخ ثٗ  46

ِٕظو ػبَ ٌج١ذ ١ٖٔف  47

اٌٛاعٙخ األِب١ِخ – ِٕيي ١ٖٔف  48

  -لطبع  – ِٕيي ١ٖٔف  49

اٌلٚه األهٟٙ – ِٕيي ١ٖٔف  50

اٌلٚه األٚي – ِٕيي ١ٖٔف  51

 (١ِياْ )كٚه ِزىوه– ِٕيي ١ٖٔف  52

اٌلٚه اٌضبٟٔ – ِٕيي ١ٖٔف  53

اٌلٚه اٌضبٌش – ِٕيي ١ٖٔف  54

اٌلٚه اٌواثغ – ِٕيي ١ٖٔف  55

اٌلٚه اٌقبٌِ – ِٕيي ١ٖٔف  56

اٌلٚه اٌؼٍٛٞ – ِٕيي ١ٖٔف  57

اٌٛاعٙخ األِب١ِخ – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ 58

  - لطبع  – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ  59

اٌلٚه األهٟٙ – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ  60

اٌلٚه األٚي – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ  61

اٌلٚه اٌضبٟٔ – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ  62

اٌلٚه اٌضبٌش – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ  63

اٌلٚه اٌواثغ – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ 64

اٌلٚه اٌقبٌِ – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ  65

اٌلٚه اٌَبكً – ِٕيي ٔٛهٌٟٚ  66
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اٌّٛٙٛع هلُ اٌْىً 

اٌٛاعٙخ األِب١ِخ اٌغوث١خ – ِٕيي اٌغٛفلاه 67

اٌٛاعٙخ اٌغٕٛث١خ – ِٕيي اٌغٛفلاه 68

اٌلٚه األهٟٙ – ِٕيي اٌغٛفلاه  69

اٌلٚه األٚي – ِٕيي اٌغٛفلاه  70

اٌلٚه اٌضبٟٔ – ِٕيي اٌغٛفلاه  71

اٌلٚه اٌضبٌش – ِٕيي اٌغٛفلاه  72

اٌٛاعٙخ اٌغوث١خ – ِٕيي ثقِ 73

اٌٛاعٙخ األِب١ِخ اٌغٕٛث١خ – ِٕيي ثقِ 74

اٌلٚه األهٟٙ – ِٕيي ثقِ  75

اٌلٚه األٚي – ِٕيي ثقِ  76

اٌلٚه اٌضبٟٔ – ِٕيي ثقِ  77

ٛو٠مخ ثٕبء اٌلهط ثبٍزقلاَ عنٚع األّغبه  78

اٌّلفً اٌوئ١َٟ ٌجبة ١ٖٔف  79

ّٔبمط ٌٍْجبث١ه  80

ّٔبمط ٌٍّٕبٚه  81

ّٔٛمط ٌٍغوف اٌُّّٖ علهأٙب ِٓ اٌقْت  82

ّٔبمط ٌٍوٚا١ّٓ  83

ّٔبمط ٌٍوٚا١ّٓ  84

لبػلح ووكٞ  85

لبػلح ِقو١ٛٚخ  86

لبػلح ِمؼوح  87

. لبػلح َِزم١ّخ 88

ٍمف كٌِ ِيفوف، ِٕيي ٔٛه ٌٟٚ  89

ٍمف كٌِ ى٠ٓ ِٕزٖفٗ ثٖوح فْج١خ ِقو١ٛٚخ  90

ٍمف ٍؼف إٌقً اٌّغلٚي  91

ّٔبمط ِٓ اٌَٛارو  92

ّٔبمط ٌٍلٚا١ٌت اٌؾبئط١خ  93

ّٔٛمط ِٓ اٌيفبهف اٌغ١ٖخ  94

ّٔٛمط ِٓ اٌيفبهف اٌغ١ٖخ اٌّفوغخ  95

ّٔٛمط ِٓ اٌيفبهف اٌقْج١خ اٌّفوغخ  96

ّٔٛمط ِٓ اٌيفبهف اٌقْج١خ إٌجبر١خ اٌّؾفٛهح  97

ّٔٛمط ِٓ األّوٛخ اٌغ١ٖخ  98

ّٔٛمط ِٓ األّوٛخ اٌغ١ٖخ  99

ِفوكاد اٌطجك إٌغّٟ  100

ّٔٛمط ٌيفوفخ إٌغَٛ  101



 

 

( 675) 
 

اٌّٛٙٛع هلُ اٌْىً 

ّٔٛمط ٌيفوفخ اٌّفوٚوخ  102

ّٔٛمط ٌيفوفخ اٌّؼمٍٟ اٌمبئُ  103

ّٔٛمط ٌيفوفخ  ٍٕبْ إٌّْبه  104

ّٔٛمط ٌيفوفخ اٌَبػخ  105

ّٔٛمط ٌيفوفخاٌّؼ١ٕبد  106

ٔمِ وزبثٟ ٠ؼٍٛ اٌّلفً اٌغٕٛثٟ ٌَّغل اٌؾٕفٟ  107

ٔمِ وزبثٟ ٠ؼٍٛ اٌّلفً اٌغٕٛثٟ ٌَّغل اٌْبفؼٟ  108

ٔمِ وزبثٟ ٠ؼٍٛ ِؾواة َِغل اٌّؼّبه  109

. ٔمِ وزبثٟ ٠ؼٍٛ اٌّلفً اٌّْبٌٟ ٌوثبٛ اٌِٖٛبي 110

ٔمِ وزبثٟ ثمبػلح ٚاعٙخ ِٕيي ثبػْٓ  111

ٔمِ وزبثٟ ٠ؼٍٛ ِلفً  ؽل إٌّبىي ثؾبهح اٌْبَ  112

ٔمِ وزبثٟ ٠ؼٍٛ ِلفً ِٕيي ػّو فبْ ثؾبهح اٌْبَ  113

 

 

 
 
 
 



 

 

( 676) 
 

 واألزقة عصورة جوٌة توضح موقع مسجد الشافعً والشوار: (1) شكل رقم 
 ( مانة مدٌنة جدة:المصدر).المحٌطة به 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 677) 
 

 
 .رفع مساحً لألبعاد والحدود الخارجٌة لمسجد الشافعً  : (2)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 678) 
 

 
 .رفع مساحً لألعمدة لمسجد الشافعً : (3)شكل رقم 

 



 

 

( 679) 
 

 
 .لمسجد الشافعً ( الرئٌسٌة)الواجهة الشرقٌة : (4)شكل رقم 

 

 
 .مئذنة  مسجد الشافعً : (5)شكل رقم 

 



 

 

( 680) 
 

 
 
 

 
.     واألزقة المحٌطــــــة بهعصورة جوٌة توضح موقع مسجد الحنفً والشوار: (6)شكل رقم 

 .بتعدٌل الباحث ( مانة مدٌنة جدة:المصدر )

 
 
 
 
 



 

 

( 681) 
 

 
 .رفع مساحً لألبعاد والحدود الخارجٌة لمسجد الحنفً  : (7)شكل رقم 

 
 
 



 

 

( 682) 
 

 

 
 .رفع مساحً لألعمدة لمسجد الحنفً : (8)شكل رقم 



 

 

( 683) 
 

 
 .الواجهة الجنوبٌة الشرقٌة لمسجد الحنفً: (9)شكل رقم 

 

 
 .مئذنة  مسجد الحنفً : (10)شكل رقم 

 



 

 

( 684) 
 

 
 

 
.  واألزقة المحٌطة به عصورة جوٌة توضح موقع مسجد المعماروالشوار: (11)شكل رقم 

 .بتعدٌل الباحث ( مانة مدٌنة جدة:المصدر)

 
 
 
 
 
 

شار
 ع

الذه
 ب

مسج
 د 

المع
 مار



 

 

( 685) 
 

 
 .رفع مساحً لألبعاد والحدود الخارجٌة لمسجد المعمار : (12)شكل رقم 

 
 
 
 
 



 

 

( 686) 
 

 
 .رفع مساحً لألعمدة لمسجد المعمار: (13)شكل رقم 

 
 
 
 
 



 

 

( 687) 
 

 
 .مئذنة مسجد المعمار: (14)شكل رقم 

 
 
 
 



 

 

( 688) 
 

 
 .  صورة جوٌة توضح موقع مسجد  بو عنبه: (15)شكل رقم 

  .(اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر )

 
 
 
 
 
 



 

 

( 689) 
 

 
.  المحٌطة بهاعصورة جوٌة توضح موقع مدرسة الفالح والشوار: (16)شكل رقم 

 .( مانة مدٌنة جدة:المصدر)

 
 
 
 



 

 

( 690) 
 

 
صورة جوٌة توضح موقع رباط الخنجً الكبٌر، ورباط الخنجً الصغٌر :(17)شكل رقم 

 والشوارع والممرات 
 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر  )

 

 
 
 
 
 
 



 

 

( 691) 
 

 

 
صورة جوٌة توضح موقع رباط الخنجً الصغٌر والشوارع والممرات :(18)شكل رقم 

 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر)

 
 
 
 
 
 



 

 

( 692) 
 

 
 صورة جوٌة توضح الموقع العام لرباط الخنجً الصغٌر والشوارع والممرات : (19)شكل رقم 

 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر)

 
 
 
 
 



 

 

( 693) 
 

 

 
صورة جوٌة توضح الموقع العام لرباط الصومال والشوارع والممرات : (20)شكل رقم 

 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر)المحٌطة

 
 
 
 

 رباط الصومال



 

 

( 694) 
 

 
اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد : المصدر. ) الموقع العام لرباط الصومال : (21)شكل  رقم 

 .(بمحافظة جدة

 

 
 . رسم توضٌحً ٌوضح عالقة األدوار ببعضها : (22 )شكل  رقم 

 .(اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر )

 



 

 

( 695) 
 

 
 

 
صورة جوٌة توضح الموقع العام لرباط  جمعه شحاته والشوارع والممرات : (23)شكل رقم 

 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر )المحٌطة 

 



 

 

( 696) 
 

 
 صورة جوٌة توضح الموقع بعض الشوارع الهامة : (24)شكل رقم 

 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر) 

 



 

 

( 697) 
 

 
 

 
 صورة جوٌة توضح موقع رباط النمر  : (25)شكل رقم 

 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة :المصدر)

 



 

 

( 698) 
 

 
 ( 1)صورة جوٌة توضح موقع رباط سارة نصٌص : (26)شكل رقم 

 .(اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة: المصدر)

 

 
 ، موضحاًال علٌه مداخل العزل(1)موقع رباط سارة نصٌص: (27)شكل رقم

 .(اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة: المصدر) 
 
 
 

رباط سارة 
 (1)نصٌص



 

 

( 699) 
 

 
 ( 2)صورة جوٌة توضح موقع رباط سارة نصٌص : (28)شكل رقم 

 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة: المصدر)

 

 
 ، موضحاًال علٌه مداخل العزل (2)موقع رباط سارة نصٌص : (29)شكل رقم 
 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر)

 
 

رباط سارة 
 (2)نصٌص 



 

 

( 700) 
 

 
 صورة جــــوٌة توضح مــــوقع رباط باجنٌد : (30)شكل رقم 

 .(اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة: المصدر) 

 
 

 
 موقع رباط باجنٌد، موضحاًال علٌه مداخل العزل : (31)شكل رقم 

 (اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر)

 

رباط 
 باجنٌد



 

 

( 701) 
 

 
 صورة جوٌة توضح موقع رباط المٌمنً بحارة الشام: (32)شكل رقم 

 .(اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر)  

 

 
 1،2موقع رباط المٌمنً بحارة الشام، موضحاًال علٌه مدخل الرباط : (33)شكل رقم 

 .(اإلدارة العامة لألوقاص والمساجد بمحافظة جدة : المصدر)

 
 

رباط 
المٌمنً

1 

رباط 
المٌمنً

2 



 

 

( 702) 
 

 
 .الواجهة الشرقٌة لبرج القصاب : (34)شكل رقم 

 
 
 
 
 



 

 

( 703) 
 

 
المسقط األفقً لسور جدة والمبانً المالحقة به صورة من  صل الوثٌقة رقم : (35)شكل رقم 

محفوظة برشٌص PLAN PTO; E PEKWKLEW PETALOGU  تصنٌص  (45)
 .سور مدٌنة جدة: نقالًال عن غباشً. الوزراء العثمانً بأستانبول

 

 

 
 

 
 



 

 

( 704) 
 

 
ســور : المسقط األفقً للسور بعد ترجمة الوثٌقة السابقة نقالًال عن غباشً: (36)شكل رقم 

 .مدٌنة جدة

 
 



 

 

( 705) 
 

 
  وادي قوزن  قناة عًنمسقط  فقً لجزء م: (37)شكل رقم 

 .1:20مقٌاس(إٌصال مٌاه العٌون: المصدر غباشً)

 
 

 
  وادي قوزن  قناة عًنقطاع منظر لجزء م: (38)شكل رقم 

 .1:20مقٌاس (إٌصال مٌاه العٌون:المصدر غباشً)

 
 
 



 

 

( 706) 
 

 

 
  عٌن الوزٌرٌة تمنظور إلحدى خرزا: (39)شكل رقم 

 .50: 1مقٌاس  (إٌصال مٌاه العٌون: المصدر غباشً)

 
 

 
 مسقط  فقً إلحدىخرزات عٌن الوزٌرٌة : (40)شكل رقم 

 .1:50مقٌاس  (إٌصال مٌاه العٌون: المصدر غباشً)

 
 



 

 

( 707) 
 

 
 مسقط  فقً إلحدى خرزات عٌن الوزٌرٌة : (41)شكل رقم 

 .1:50مقٌاس (إٌصال مٌاه العٌون: المصدر غباشً)

 

 
  عٌن الوزٌرٌة تمنظور إلحدى خرزا: (42)شكل رقم 

 .50: 1مقٌاس  (إٌصال مٌاه العٌون: المصدر غباشً)

 
 
 
 
 



 

 

( 708) 
 

 
 .منظر لطرٌقة بناء وتوزٌع الخرزات لقنوات العٌون: (43)شكل رقم 

 
 .منظر لطرٌقة بناء القنوات : (44)شكل رقم 

 
 .عن مجلة جدة . منظر لطرٌقةبناء القناة والخرزة : (45)شكل رقم 

 
 
 
 



 

 

( 709) 
 

 
.  واألزقة المحٌطة بهعصورة جوٌة توضح موقع بٌت نصٌص والشوار: (46)شكل رقم 

 .( مانة مدٌنة جدة:المصدر)

 
 

 

 

 

 

 



 

 

( 710) 
 

 
 .بٌت نصٌص : (47)شكل رقم 



 

 

( 711) 
 

 
 100: 1مقٌاس الرسم - الواجهة األمامٌة–منزل نصٌص :  (48)شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر)  
 



 

 

( 712) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم -  -  قطاع  –منزل نصٌص  : ( 49)شكل رقم 

  .(منازل: خان:المصدر)
 
 



 

 

( 713) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الدور األرضً –منزل نصٌص : (50)شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر ) 
 



 

 

( 714) 
 

 
  100: 1 الدور األول –منزل نصٌص  : (51)شكل رقم 

 .(منازل: خان: المصدر  )
 



 

 

( 715) 
 

 
   100: 1مقٌاس الرسم -(مٌزان ) دور متكرر–منزل نصٌص : (52)شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر)
 
 
 
 



 

 

( 716) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الدور الثانً –منزل نصٌص : (53 )شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر )
 
 
 
 



 

 

( 717) 
 

 
   100: 1مقٌاس الرسم - الدور الثالث –منزل نصٌص  : (54 )شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر)
 
 



 

 

( 718) 
 

 
   100: 1مقٌاس الرسم - الدور الرابع –منزل نصٌص  : (55 )شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر )
 
 
 



 

 

( 719) 
 

 

 
   100: 1مقٌاس الرسم -  الدور الخامس –منزل نصٌص  : (56 )شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر)
 
 



 

 

( 720) 
 

 
   100: 1مقٌاس الرسم -  الدور العلوي –منزل نصٌص  : (57)شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر)
 



 

 

( 721) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم -  الواجهة األمامٌة–منزل نورولً: (58 )شكل رقم 

 .(منازل: خان: المصدر )

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 722) 
 

 
 100: 1مقٌاس الرسم - -  قطاع  –منزل نورولً  : (59)شكل رقم 

 .(منازل: خان:المصدر)
 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 723) 
 

 
 100: 1مقٌاس الرسم - الدور األرضً–منزل نورولً  : (60 )شكل رقم 

 .(منازل: خان: المصدر)
 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 724) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الدور األول–منزل نورولً  : (61 )شكل رقم 

 .(منازل: خان: المصدر)
 
 
 
 
 



 

 

( 725) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الدور الثانً–منزل نورولً : (62 )شكل رقم 

  .(منازل: خان: المصدر )
 
 
 
 
 



 

 

( 726) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الدور الثالث–منزل نورولً : (63 )شكل رقم 

 .(منازل: خان: المصدر)
 
 
 
 
 



 

 

( 727) 
 

 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الدور الرابع–منزل نورولً : (64)شكل رقم 

 .(منازل: خان: المصدر)
 
 
 
 
 
 



 

 

( 728) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الدور الخامس–منزل نورولً : (65)شكل رقم 

 .(منازل: خان: المصدر)
 
 
 
 
 



 

 

( 729) 
 

 

 
   100: 1مقٌاس الرسم -  الدور السادس–منزل نورولً : (66)شكل رقم 

 .(منازل: خان: المصدر)

 
 
 
 
 



 

 

( 730) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الواجهة األمامٌة–منزل الجوخدار: (67)شكل رقم 

  .(عمارة الدور:سوزان: المصدر)

 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 731) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الواجهة الجنوبٌة–منزل الجوخدار: (68 )شكل رقم 

  .(عمارة الدور: سوزان: المصدر)

 
 
 
 
 



 

 

( 732) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم - الدور األرضً –منزل الجوخدار : (69 )شكل رقم 

  .( مانة محافظة جدة: المصدر)

 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم -   الدور األول –منزل الجوخدار : ( 70)شكل رقم 

  .( مانة محافظة جدة: المصدر)

 



 

 

( 733) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم -   الدور الثانً –منزل الجوخدار : (71 )شكل رقم 

  .( مانة محافظة جدة: المصدر)

 

 

 

 
  100: 1مقٌاس الرسم -  الدور الثالث –منزل الجوخدار : ( 72)شكل رقم 

  .( مانة محافظة جدة: المصدر)

 



 

 

( 734) 
 

 
   100: 1مقٌاس الرسم -  الواجهة الغربٌة –منزل بخش: (73)شكل رقم 

  .(عمارة الدور: سوزان: المصدر)



 

 

( 735) 
 

 
   100: 1مقٌاس الرسم -  الواجهة األمامٌة–منزل بخش: (74)شكل رقم 

  .(عمارة الدور: سوزان: المصدر) 



 

 

( 736) 
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم -  الدور األرضً –منزل بخش : (75)شكل رقم 

  .( مانة محافظة جدة: المصدر)
 

 
  100: 1مقٌاس الرسم -  الدور األول –منزل بخش  : (76 )شكل رقم 

  .( مانة محافظة جدة: المصدر)
 



 

 

( 737) 
 

 
 

 
 100: 1مقٌاس الرسم - الدور الثانً –منزل بخش  : (77)شكل رقم 

  .( مانة محافظة جدة:المصدر)
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

( 738) 
 

 
 طرٌقة بناء الدرج باستخدام جذوع األشجار: (78)شكل رقم 

  العمرانً التراث – والقروٌة البلدٌة الشئون وزارة :المصدر
 

 
 المدخل الرءٌسً لباب نصٌص : (79)شكل رقم 
 (الصناعات:الثقفً:المصدر)



 

 

( 739) 
 

 
 

 

 
 

 نماذج للشبابٌك    : (80)شكل رقم 
 (الصناعات:الثقفً:المصدر) 



 

 

( 740) 
 

 
 

 
 

 نماذج للمناور : (81)شكل رقم 
 (الصناعات:الثقفً:المصدر)



 

 

( 741) 
 

 
 

 

نموذج للغرص المصمم جدرانها من الخشب    : (82)شكل رقم 
 (الصناعات:الثقفً:المصدر)

 



 

 

( 742) 
 

وقص الشافعً .                                      وقص الشافعً 

 

 
 منزل نورولً   حد المنازل بمنطقة البلد

 نماذج للرواشٌن   : (83)شكل رقم 
(الصناعات:الثقفً:المصدر)

 



 

 

( 743) 
 

 

منزل الجوخدار                                     منزل نصٌص 

 منزل نور ولً  منزل نور ولً
 

 نماذج للرواشٌن  : (84)شكل رقم 
 (الصناعات:الثقفً:المصدر) 

 
 



 

 

( 744) 
 

 
 .قاعدة كردي  (85 )شكل رقم 

 
 .قاعدة مخروطٌة: (86)شكل رقم 

 
 .قاعدة مقعرة: (87)شكل رقم 

 
 .قاعدة مستقٌمة: (88)شكل رقم 

 (الصناعات:الثقفً:المصدر)
 
 

 
 
 
 



 

 

( 745) 
 

 
 
 

 
 .سقص دمس مزخرص، منزل نور ولً : (89)شكل رقم 

(الصناعات:الثقفً:المصدر)
 
 
 

 
 



 

 

( 746) 
 

 
 
 

 

 
 .سقص دمس زٌن منتصفه بصرة خشبٌة مخروطٌة ، منزل نصٌص : (90)شكل رقم 

 (الصناعات:الثقفً:المصدر)
 
 
 
 
 
 

الصر
ة 

الخش
 بٌة 



 

 

( 747) 
 

 

 
 .سقص سعص النخل المجدول: (91)شكل رقم 
 .(الصناعات:الثقفً:المصدر)

 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 748) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
. نماذج من السواتر  : (92)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 



 

 

( 749) 
 

 
 
 

 
 

 .نماذج للدوالٌب الحائطٌة : (93)شكل رقم 
 (الصناعات:الثقفً:المصدر)

 
 

 
 
 



 

 

( 750) 
 

. نموذج من الزخارص الجصٌة : (94)شكل رقم 
 

 

 

 
. نموذج من الزخارص الجصٌة المفرغة  : (95)شكل رقم 

 
 



 

 

( 751) 
 

 
.نماذج من الزخارص الخشبٌة المفرغة : (96)شكل رقم 

 
 
 

 
.نماذج من الزخارص الخشبٌة النباتٌة المحفورة  : (97)شكل رقم 

 
 



 

 

( 752) 
 

 
. نموذج من اوشرطة الجصٌة  : (98)شكل رقم 

 
 
 
 

 
 

 . نموذج من األشرطة الجصٌة : (99)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 753) 
 

 

 
(.98الزخرفة ، ص : عفٌفً: المصدر)مفردات الطبق  لنجمً : (100)شكل رقم 

 

 
.نموذج لزخرفة النجوم :(101)شكل رقم 

 
 
 



 

 

( 754) 
 

 
 
 

 
.نموذج لزخرفة المفروكة :(102 )شكل رقم

 

 
.نموذج لزخرفة المعقلً القائم  :(103)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 755) 
 

 
 .نموذج لزخرفة  سنان المنشار  : (104)شكل رقم 

 

 
.نموذج لزخرفة الساعة :(105)شكل رقم 

 

 
.نموذج لزخرفةالمعٌنات : (106 )شكل رقم

 
 
 
 

 



 

 

( 756) 
 

 
 

 
.نقش كتابً ٌعلو المدخل الجنوبً لمسجد الحنفً  : (107 )شكل رقم

 

 
.  نقش كتابً ٌعلو المدخل الجنوبً لمسجد الشافعً: (108 )شكل رقم

 
 

 
 



 

 

( 757) 
 

 
.نقش كتابً ٌعلو محراب مسجد المعمار : (109)شكل رقم 

 

 
.نقش كتابً ٌعلو المدخل الشمالً لرباط الصومال: (110)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

( 758) 
 

 
.نقش كتابً بقاعدة واجهة منزل باعشن : (111)شكل رقم 

 

 
. .نقش كتابً ٌعلو مدخل  حد المنازل بحارة الشام : (112)شكل رقم 

 

 
.نقش كتابً ٌعلو مدخل منزل عمر خان بحارة الشام : (113)شكل رقم 



 

 

 (1) 

 


